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ասառցութ , պանդատառդա ո ՀԽամբ 

է Լ 2138 Չե ն. Հրեայքն վառն Բրի«- 

տոսի ասացին 22213 որգի Հիշաան է: 

1թգ յորժոի սշյս Գողարարձո«.. 
Թինո Հոլովեց աե, ն. մրոնուկն Գբի- 

չոր Է եռն գայեկացն դնսցնալ 
փախատեայ անկանէեր Ժնբնի" կառ. 

ոլագովկիս, 5. դեռրին Համացեզն 

զոուրբն Գակովբ՝ Ֆորին գ»յեկին 

ուհա գնաց ի ղաքն կնսարի» ։ 

Ե- անգ սնել մինչն. մոշրբոշն: ծա. 

անալ. երկուց մրոնկանցն , սուրբն 

Գրիգոր գառնայը ի ալան ար. 
թունի : անդ ծատուցաներ վասն ան. 

ուանն Քրիստոսի , զոբ ւեօ(Ժանա. 

«ուն Ժերկոչ 2 աուսն էմբ արտաճա., 

ռեալ երկրորգ Ճատուածին՝ զ.քա- 
դայթավարուլժիչն ոլո մինչ «ելը 

աչխ է: աու. Տեր ։ 

ա" մանուն Յայոբ: անգին (- 

զնալ առ դայեկին բարեաչոաի մին. 
չն Ժարբունս առեալ, այնուծետե 

տաստուտծային ոլատուիըանացն 5. 

արեալը, ն Հնառպլատմյուվլթեցն կալ 

ոյժ Հմոացետլը , զոր Մե«բ դիրն 

: փմանի Ջղօն էոչեցետլ: զոր մաջորդն 
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Ցուցանծ գնանմաաագջյն տուն ոթ ի 
Բշյոն է. Ջի մեչն ի զաս»աթելու, 
Թբ.Ն Հառակի Հակո, որ ինչ բլ 
Հոթ աան ր՝ ոչ նզի բերան 

Ֆորա, Ա Եթյեվ է սրազավբ չւաաատ. 
Ֆր, ն չոթծգթ Ֆոջարյն որթեյ » ն. 
ԽաԴոի ազւքոլ զոբ ք Հաա քբբ- 

Ռբճ. Կոստանդիանոս Հասա գոգբո». 



Ն) ՎՏՐՔ Ա. ԱԿՈՂՈՅՑ 

իչօս էղեալ առէր 'ի լուր առակի գա. 
Հանալեաը գրոծիցն: Երեք «իբ 

էո. բ մ.ջ բնգ Էբեին» ո ՐՐԻՐՒՐ: 
114աոռն ՄԵգիսրաոս , Սճրրեսաբո 

շու մեզ, ն. սուրբն Յակովբ: է. ՄՏբե 
բառզոք երկրին առոթնատանքցըը 

Բայց զաղայական Հասանին զինչ 
սլատմազրեցից, ռր անգամ` զՀբԵչ. 

ցայս. պարակցեալ (1) առգրեացողբ 
բնգ մարգարեան որ որովայնի բնո... 
բեղան Հրամա սուրբ Հոդոյն, 

1 բոց ՏԸ՝յ արբին ։ ԵՀ ածա զաուրբն 
Յակովբ է ստեղծմանն արգանգի 

մինչն գմած՝ նոյն օրինակի Փաշա. 

իմ, Ը ծանապազ 

ռուրբ Հոգւոյն ն. (շսկից ծրեչտա. 

կագ ։ ԵՀ Վրայ այն ոբ առե լյաջորդն 

Հբնչաակն վառն սոասլանակի ուխ. 

ակին ն վասն ծիչ նաբկութետն 

Հաշտարար եկեղեցոյ նորա առջի 

Եբննալ, ն մանա «ոօյը նմ արատ. 

դամսն 1ատուծոյ : Ա` լթյանի Է ռր 

Տէրո սլատունը տշյը Գաբբիելե (է 

որբոյ Ցոշռին, զի մի ածեն մեոզի։ 
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Բայց սուրբն Յակոբ կիրթ էր Հբնչ. 
ոսկին, զի Հանապազ բնդ նմա չըբ- 

ջեր: զե Ր սուրբ (Թազաշռըն կոս. 

տանդիանոս ասեր, 22215 սուրբ Հա 

ոբ, ուչեմ՝ կազգես, զիւյո մե ծետէ 
ոռնալ ետ առջի ԷՐ, դողզայ անձն 

"Ր բ.բեն սարաափեալ: զի տետա- 
նետ երկուս ծրեչաաս Հրոցոը տի 

փայլեն լուսոյ, որ քաշն 121 է ռոլա. 

ռու, մինն ընդ աջմը ն. միչան բնգ 

ածեն ։ ՖԵ տա զե՞չ ասաց բա. 

բմորաշչտ (Թաղաւորին: ԵՀ գու ին 
պատրաստ լեր անձին ,քում: զի 

որմէ Հետե մնալ եմ 'ի «զալատս 
քոչ տեսանեմ՝ ածագին զալմանք է 

շաանչ, լո«թոյ` «յր արեգնավիայլ, 
դդեցեալ ոլՃղլնաշոը չն. կերպ նոլ 

Բերե զեմանուլժի ն քածանաչյու, 

Թետան - աւել. ն ծրագայտ ՀՃեոն 

դ Թաղ քո, դնե առաւօտ այտաւօտ 

Է գլու» բո: ՍՀա շշմարատուլթժիՀ-ն 

սաամու(Ժ եան ծանապազ տնսլիան 

ծբեշտակին շշմաբաե գաւ , ն ծառա, 

տաղա բան երգոյս ն. մեք "իբ րաո 

մուԹիս ԸնԹառցուք , Բ ամենիթեան 

ծոգեսլես տեսեալ: 
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միան «Քրիստոսի . Բ այնչավի անծա. 

տական էին խոր ծուրդք նորա Ա«- 

սռուծոյ ե 12 բանակ, թ Դի«ացն ոլո. 

չարեսղ կային ի նմանի: ԵՀ որչ«ռի 
Ժամանակ նորա Ելր՝ տուա ոգի մբ. 

դարեուվժետն Նմա. ն վլայօրեն (ե- 

ցի վարթ նորա: Որ է Ժասմոնակս 

Ճմերայնօյ գերազան ցեալ բան զա. 
մենայն օրբովթ՝ ն կատար լեբոշնգ 

էբ բնակուլժիշն Ֆորա ա ն ծերալս 

դեղագոյն վիմաց- ն ուխտ նգեալ էր 
Դոր վան Հորոյն Ե«(Ժ7 չարեաց 9 

ւյաշութ սառնամաննացն՝ որ ան. 

արն անցուցաներ : 

Ե« առա տնսնալ ԼՆոտուծոյ զա. 

Հագին 2շնուլԹ եան ԼԴ դանխանայութեն 

Հանասլազամեու. մարձտով լեներ , 

ամոլ Փովանի առներ նմա մինչն ն 

բալ Փարաշային «դոյն: Ե լյ" 
անտի երեի որ անթժօԹափելե կ«յին 

միք աչաց նորա ողոր մուլ Լն 1. 

տուծոյ" բայց 'ի կարգ ազօԹից նորա 
այսսլես ասեր - ՄՔ Լառտուած , ա. 

մենալոյս ամենակալ: ժի էչըշանոՀ.. 

Թիչո : քանզի «զարմանք զարմանա- 
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լեց է, զի զամենայն զգայա յոչեչն 
բազկացուցեր: միԹե գոյ «լլ Ս»-- 
յոուած բայց է թեն, կոր անկիզբն 

կար սկսել, կամ` Հզօը Սմ փբբ- 

իո. գոր ազառարաը կամ լաւը, 
կամ` բժչկառլետ կամ 

քար բարի կամ բնամածու, ՛- 
փյ մեզաւոլոց «քիչմ: 
Գոյ: ժմ Տ««ԳԻջ ի որ ն մեռար 
վասն մեղաւորաց - ն կամ: անկա. 

բշ, ն բաժամի մեց ջրոց. ("բ»- 
նալ ի վերայ իշաչին , ն ռչ ոք մա. 

տոյց: ն փոխանակ այնմ` արասբե. 

լոյ ն` ոբ գու Ովլիանոս ծովուն արա. 

բող ե", Լեզե Դ չքազախ մրայռուցին։ 

Ջի դու անծա, Է ծառայն իանաչքի 

աաակետց . դո անմոանելի աբե. 

գակն, է Հորձ աբկին դանալաո ԳԸԼ- 

արալրածոցս ճանաչես բանակ» -. 

ռաթելոցն , Ք աջածանուկըն ասեի: 

Մարգարմաց Յիսուս ով Է որ եւ. 

Հարն զբեզ ։ Դո արձակենցեր զնա. 

«դեաչոն ւանիծից «6 ոբ ,։քո զոր 

ծով ոչ արագին (անալ (ամ: սու. 

դանել, /.ծաշագիկ Բշեունհալ յանօ. 
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բիո ՀՐիվՆ : Դ զնրոզն յ Լբա- 
մայ առնալ կին «անզծեր, ն ի կոլ 
բո բոզումն աւել: ն գարձեալ 

զխոցողն՝ Թողութեան արժանաւո», 

բեցեր ՛ զե ետես խն փոբուսծ են զաս, 

ուածային զլոյսն ոբ վարագուրաշ 

մարմնովե' աաա ծր: Երկքնր 
չէին բրոաված աթԹռռռոյ քո տանել, 

շնա ի վերայ ճոզմոց՝ զոր աչք ա. 
աարկայի աե, ի. գամբռնալն 
դարձեալ ,յառուխս սրատատիս ն. 

սլարգնս (լենիս ռբոես մածառարտ 

Ա Պիլտաան քո ձողցն: Դու 
Լատուսծ գոլով մշտնջենաւոլԻ ն 

ոչնչի Համբերես վասն զմեզ փրբ- 
բագործելը: դու` անպրարտականդ 
մու , իո4 որ մեղջքս եմ` արարատ. 

շորեր օջ-տաս: Թեյ զոնձնս ի 
ատար լերանց սառխամանեօք մռա. 
անել: այլ ողոբմիս սոլանողի Հո. 

Չե Հանտոռվ է: մարմինս Հծողէոյս ն. 

Հանոզ բ քեն, ն ծակառակ բոյին 

բարերարութեան... 
Տայս աղօլժո մատուցանել սուլ բն 
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ցոլար: 'թ-զատարս լերենջ,. (բեչե 
ողբա ածել զղօրա Հրեչտակաց ' ն 
Տերս ն Հրնչտակքն ոզիազուրեին 
ջոուր Բ. "լարանոցն ն այսպես տ. 

անին - ո Լ երջանիկ, նայն, քան. 
շե մարմին է ն ոչ բնչ 6 մեղուցեալ: 
-« դարձեալ ասեին, Հրեչտակքն - 
Ո՛վ «ուրբդ 1Ետտռուծոյ ։ ազաչիմբ 
վառն քո զՏեր ։ քանզի ասե զմեզ: 

ԱՀաշասիկ տեանն «Ամնվովբն 

հած զիօ ամենայն մարգօյ : է. ածա 

Ք ոգլուածք քո ըառտալրուն լենիցեր- 

ռուս, որդեակ է:Ր ռիլելե։ : ԵՇ ասէ 

սուրբն Յակովբ: Ոչ Ք նայեցից ն 

սալանող մարմինս միոչն. ելից. ոչ 

Մազեցայց ջրով աու» ի - Բոշյց 
չիք զարմանք (26 զու սոմնեն ճրաշ» 
մեծամեծս, զե Մատուած եռ: այն է 

թանչելեթ, (ԹԵ մեղուցելոյս ողոր- 

միս ։ Ե- զայ" այսոլես աղօԹեր 5Ն. 

ոլո վերանայը Տերն երկինս Հան. 

դեր4 Հրեչաակացն դեգիշն . բ աղա 

երքուս ծրեչտակս ո"լածասլանս Հա. 

մայել կոլ. օբբոյն Յակոբայ: այն ոլ 

երննգաշ կոսաանդիանոսխռ բարե. 



ՄԾԲՆԱՑ ՀԱՏՐԱԳԵՏՆ ր 
աաա ԱԻՆ Գաա Աաաա Դար 
ՀԵ Նմա: 

իսկ սուրբն արոր ւյարոասուս 

էջե ի կատար լերինն գոչէր 4«յ. 
ճի, մբեչն զաֆրան դսազավժն լէրինն 
Է Հայն» «գրոյն ածեր: Էյաշագին 
Հայնը ոզյլբոցն՝ դազանք ն նո 
անջ Պառնալ՝ պչնազան այք է 
ոուբբն Հանին չ իշկ նա Արբ 

է. դու փոխարննալ 

էՐԹարպ էո. Ե» «յլ է» բարուր 

Խեա «րրացնրա: զի դու Համբար. 
Ճար աու Հայր, ով օգննսցն ինժ : զի 
այժմ՝ լուաւ օձն. Եւայի զմեիթա. 

բական բանս քո աւ լռ Կ աղաս 

էն4 ոբալես Խախաստեզծացն - զի 

մարմին ունիմ՝ նե. բազում՝ զէն։ զբայյա.. 

ե. 'ք սա կոբոտեան ։ փԲաթնզի ("պք 



Խոս: ԵՀ արգ 8էր բարերար: մր զբ. 
Ֆառցն Հովի քո ռուրը չքննծ ։ Հէ. 
չն ազ աւ Քեզ: զի՝ սոնավրա» ե «3 

Ֆասցե Նջարն մու Տար "Ֆռխ այւ զրայր.. 

սովո: ն ակն «մքե Թճաւորի մր ռեժ. 
60 զիս: ն չնործնա: իժ զապատո«ի- 
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բոա ք» անչ Հանել -. Է ««զբյթ: 
առթ Էն4 զօրութի վասն տնոշանդը 

Բո, .Տեթ Ր Յքսուս Փրբսսոաւ. ն. 

ապո Հ Էորեաջե ժեշ. | 

փր ժամանակն ճմնրոլ նոյն «սջ» 
Բեարիրն է. «ԱԼա"-ր ։ րաե եի 

կբա գզողբերն 
ոլ աան ոո - 



ոնալ քայլ ոսոսոմբ, ոլողնս զճրեչ- 
ա աաաղաավ ՈՀ Հեր 

ռյբ մբայնաջեալ՝ 
Հու, «գել: անուն Մաբութն 
Ֆր ոթ աԱ «շնր նն ԷՀ- 

ՀԱՆ Լ, շու արարեալ (է) քբ. 
ԻԳ»: (ու ոթ «- Գեվո 



ԾԾԲՆԵՑ ՀԱՅՐԱԶԵՏԻՆ Գ) 

բոնի 'ի գամաթի՝ բուն է Ցո. 

Լ22 ջուրցն ծառս Երկուտասան ալրմոռ. 

ԼԵնետղ .«- չռեսողացն Մմիժմարբեաը է 

2Ձ4այնքն՝ ոչ զարմացան: ԵՀ ել գնաց 

է վաստակ աան սռունալ ողջոյն 

դոցա ն ասե: ՋվՆչ ծ, արք, զոր 
դործ ռթղ: . ո. նոցա շղ քալել ա. 

աքին էա . Փոչ Է, տման Իռթայելե 

այեոյն տնաոնագրեգաՀ: ԵՀ նա տ. 

ան. կաղցծ փուչ, մինչն զոյցե Տեր 
այգօոյդ : Ե: բոտ բանի սբբոյն Յա. 

կոբ փշացիալ կայ մինչն ցայսօր 
Ժամանակի աոանց ոլտաղոյ: բայգ 

տերն նորա նօոյն բնուլժեամըբ սաղալր. 

Թաւորեաը վասն տչանագ : «ռյսը 

ոլա: աւա դլաշոթեցա- , զի Հա. 

 Կաստարմասցի բանն Տնառն որ ա. 

ուց Է (երին պաուրբն Յակոբ Թէ 

տաց քեզ չնոթծա նչանաց, օրոլես ե. 
դե իակ - զե էրկիոթ Է երգեր «եայ: 
հ բոսնք Տեաոն ոչ սխալեսցի : 

ԵՀ Ֆորա յուղի անկեալ Եծաս 

ութ Նր(Թաղոցն ծր: ն գիպեալ միյ- 
Խակեցի Յակոբ կոչեցեալ անուն , 

զիայր.բաջ գնու ծր ն գագարեալ, 
Ո Կոո. ախո տուրս ,քառացռուն : ԵՀ 



Ց ՎԱՐ Ս. ՅՈԿՔՎՐՍՏ 

չէնսայյին 
ամաշիւ Ե.` Տերն յորժամ «Ա 
դասքայ Հասավն (եշյր 1: տաղա «փր. 

մրս զաղնոբժավա ֆամմոցն ո. որա, 
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տանալ 'ի սատանայի «ն. աղա յ. 

ԽոՀՀետե օկսանի Նչանագործել : ԼԴ 

է Դեո զուցանքը զծրաշան : որողիս 

ւ. Տերթ այգին Իորայնլե տոյ ի 
Հես այլ «2շկաց, ե օուրբն Յակոբ 

դայալանեալան ծաղու փչաբեր աու. 

Լ2- մինչէ Ցոթյսօը Ժամանակի ։ Տեր" 

Է նոն սռլանան է շօ4Ն աո ենե» 

դատական գայ վլյ ն բարձանց «ն 

սուրբն Գակոբ րորպվոնծ» Խաւայ, 

արանը ացանք անվլթժար բ վեր»»յ 

(ոորոցն 11 կացու գանքը մշ(ժով Չ.յ. 

որանողան : Տերդ ի լերինն բարձը 
ոլատելազմի Շ սուրբն Յակոբ 22 

զօղն որ աղաբողոնն մարզի` բո. 

սոյց ծառս բարձրարբերձս այալանո 

ղայն շնա ։ Տերն երկոտասան անդ». 

ռքն ն աստուսծացետլ մրալմնոձիը 

սլատեթազմի , է. սուրբն Գակորբ ել. 

կուոասան ծառս արմաշենեաց բո՞եԷ. 

սուգաներ է դօղոյ սակա ջուլցն ։ 

Ե- 22732 Հբրաժարեաը 7Ճշնողական 

անձամբն՝ յուղի անկե»լը 'ի չան 

իրաջ տասդանն, զոբ աղաչեալ եզնա. 
| ոչին սուրբն Մ աբուգէ՝ ւ ուղարկե 

դնա: ն. չու արարեալ գնաց ուր կյլ: 



| լ ի ւ: Լ լ 4 լ լ | 

4 : 

ար» Թե մշր կառուցեալ փյ 4: 8- 
մազթ Է չիթոն կոթգուաց Կաացվին է. 

ամք 'է լնոսոն Մասիս «թ ՇՆ7բ»- 

բատնան գաւառին « նա աւաֆիկի:ն 

մոմն Սնասնաց ալրվշր բզ նալ Ք: 
ե. քկնլեցի յի«բ «/Խուն 

«Ինչ ջյսօ 



կազուցեալ, ե սպատմուլթիշն վասն 

աղբերն ռր գամաբեցո, ա" գծել 

ազջկանգն Է «զիոտկութիչւն դար. 

Ճոյց վան այնսչանելոյն զնա` Մ. 

«յան գեօղն որ Նլրոաամետն քոչե, զե 

այսողես Հրաչավառեցաւ : Զի Էր 

ազբիըն ւյանղս շրանասպլարծին, ն 

անգ. Հոյլք լոացողացն մերկո ն. լո«յ- 
«ոառւակս անամոչ մնային Ը. ոչ որա. 

առեալ է սրբոյն ն սուրբն անեծ 

դաղբիշլըն է. ռժամայն դամաքե., 

զառ «ե գծեր աղջկանգն փոլխնագ Է 

սռլիտակութիւն ։ ռր դեռ նա կայ 
ջանն - զոբ ն մեր տեսել իսկ զնու 

ու: ԵՇ սռի'ի պատմութ ե՛ն զոր 11 

սորնաց Մ/ 2.2 առի դտի , ելԹե ւոբ- 

Ժո ծրաշչան արար ջան տաղլանին 

Է Ճենոին. իշբո«մ՝ Էր: Է տաղա բաղ 

մու(Թիշն ժողովոյն տեսնալ զսթան. 

չելիսն զոլ: աթալ՝ անկետա ւյոոս 2.2 

Ը»: Ե- Ֆորա ծանեալ չ՝ բղի նաց 

աղզբիշըն : բայը զծեր աղզջկանցն ոչ 

ԲԺչկնաց է յիշատակ մեղազ նոցա ։ 

Ե-« որպես ջուր ֆոծեղեզին առաքեն 

անսուղան եղէ տապանն ն ազե, 

5575 զանըցն ազգի մարդկան պարտ 



զիխՖրթելէի զ. Ե» Բնա 
եՏԵՐ է ՀԻԲ ԻՐ Է «-բ» 

Բ «ղոջել զե» անա: 

լեջինն ն. առննթ Խմ ԼՆոտուած «Է. 
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3 -« փան 

Տոր ։. Աճա 2 ս 

ֆո - արգ վո Ն փուաամա 7 աք 



-- 

Գ6 ՎՅԱՐՃ Ս. ՅՅԿՈ4Բ04՛ 

գգ Աբտտուվ աա տուրը, անընաոջե 
է. փառաշորի Նատասւշած անգագզոոթ 

սազրնան թ գուվժնամբ Լ. չելու, 

չեոթծեցաւ 8 Ա2Տ : 
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զջուրն .-զյրուզակրոնի է. փորով». 
բլասը:, է. ած» 48թ4 փ-զործանումն« 
Լ: որբ բազան նրթային «եփ». 

, է բոորղբն ամնեայն: սլջո«- 
գնալ 'ի Ֆա Հայէին։։ Եւ Էլեալ Սաբ "Է 



28 ՎԱՐՏ 1. Տ8ԳՈՎՂԲԱ4՛ 
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Փազա Հքատաանեաց ::1. աամնոցնոլն 
Հասաւ. որակա Հողմ Թանձր, Հա. 

կու 

քբ ըրնանց անվանծին «.Ե- ռն. 
անար . րիաաթովն 2 զբ. 
ՓՔանչելջիսն՝ առօայիՖ զիագդս . Նոու. .- 

Փց «Լ յոյեմ՝ նան սռսրբն գավոր 

բբ. ԱՄ ԱԱՎ Հ զժբգէջ փառ. 
Ց'աԺաաթ աարի ոչն 

«Աւագ ԻՐՐԵ: ոն ՄԵ. 
բո«զն մերթ Փաւատցյ, «Գաֆառրա., 
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Պաֆքալ Փամբուրնին ոտա նորա ն. 
զճեռա» ն. Հբամայնաց Նոցա նստել է. 
ունին Լ բանից նորա «- ն սատ. 

«ոց ոյա ԷԹԼ վասն քր էբիբ ե. 
Փնաչ, Են» Ծո "85. զայթ: նուն ար. 



բօյն առանմնաըց Չիքն «-Թ-թ- 
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կոսն յաղօԹ«, ն արտասուօք աղա. 

չմթ զ Ատաած, յայրոնել, Նմա: Լ.յլ. 
որ զկամ» երկի զածազ ր" աուն է՝ 

ժԱ նոցա լան, արն ի վերայ 
որա ավչուԹ իչն որպես քուն ինչ 

է. անսեալ երիտասարգ մի ռլ ասել: 

գեա " յուրբն Յակոլ 6 այլը այն - 

է. Փանուցանիր նմո զտեղին ն. զայն 

«լոլյում՝ բնակեալ էր . շե Եր ոա 

միայնակեաց պթանչելագոլծ . ն է 

Տամբանալ Հրեչտակին յարուցեալ, 

չաԹողիկոսն՝ Փոծանայը զՏետառոնե . 

շե ռռվոլրոժ(ժիչն էր Դորա Հծրեչաա. 

քաղ տեսիլ տեսանել: ն. վաղվազա. 

չի «հոն յեկեզեցին՝ կոչիաց զք- 
ոլիօզոսլոսոըն ան 7 զժողովան ամե, 

Խայյն ՊՊՄ" ոլատմեաց Ֆոցա անուն 

սրբոյն ն. զանդին, «Րոլե» Երննցոլզգ 

Նմա ծրեչտակն ։ 

Ե- Աթոո. ամմենքին էջե 

Ի Մծբին, մ գրեցին, Հրովալտակս 

ատու ա-- աո. Սա ալս Հառշատա. 

ԸԷմո, 6 կոչեն զե Է Ժողով», ն. 

ծանուցին ամա վասն լխորչջը դոյն ։ 

Ի«ց. սուրբն աժան Փո-Ի ծանու. 

պենալ զ 37«Լ Ցայլոառետազն ն 22 

բ 
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բին, բալի Հաջին 'ռուրթ- ոյի". 
Նեալ էր մա, ն պատկանի բնգ. 

դեմ` կալ. «րատուիթանայն` Աթա. Տ. Վի քաղում «եզո լունմլ: ձր 
է սբբծյն Մահու են Ա Թէ 4անվճր. 

2նալ նս ուֆնլ զաԹոռո «ողբերը. 
ցան : Ե« ազջնալ մա փ Հոգոյն 

«ՐՐ Էժանձլ լ Ժոլոկե.` բալի 
աեր էր բոլմութիշՖ բազան. է 
աաանքն զոլշանան, որբոի, Յով». 
բոյ" փոսն զի ամնննթնան զիաքիՖ 

գժարս էրաձելւ2յՖ: ԵՀ իբրն ՏԱՆԷ 
մճջ Հայր աալնաոայն՝ տլքլյն. Սաուծ 

 արմանց Ն Դատան : ն ասք ցխոռա: 
ՅԲ»չ «յետս կոչնյեր զէ. 6 նոքա 
ասեն . Ի անառնէ (1ատուծոյ շիթ- 

մայնցա Տոչէլ րեզ "Թոռ Էին. 
կոպոսութնեան . քաղաքիս այսմիկ ։ 

ԵՀ նա ասնր: Ձետ բաւաված 

այդմ բանիլ ։ Եւ Ժող փո-Թ»- 
գուցանքին զծայրապետն : Ե« զ. 
վանի աթուցնալ ճռոին 211128 

Ցին նռ սուրբն Ռակոբ ըր Ֆո «ն 

Հնոնագրեցին զիա Խպիօկոսչոս ։ 2 

| Բ- ուրախութիւն ` մեծ 'բ քոոթ- 
Բ 1 ոՈԵՂՅՎԵ ԱՆ աար ԴԻՎ, 
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ԵՇ իբբմ- անցին աւուրթ ինչ, ի. 

ջել սուրբն Մարուգը բշզումԻ՝ (քն... 

չ8րօք յողիոյն սրբոյն Յակոբայ ն. 
օբՀծռիլ. է ւ ԼՂ 27177 ԻԲբէ- ողջունեցին 

զմիմեանս ց սկսա: սուրբն Մարոյի 

օբծնել ՉԼԱոոուած՝ որ ԳՉաստատետց 

Ժեմեղեցի Իբ Հծովեւ ցուար|Ժ ն. 

Դգուչացեալ: ԵՇ 'ի զաշիթս Եեղե, 
դշռյն անկեալ դներ անդամալոյծ մի 
«ամաց Հնեդետասանի ց , Ը լուծեալ 

քիս ամենայն անդամբ ամմա 5 Ե« 

տեսետը զնա սուրբն Մարուզը ա. 

12 ցսուրբն Յակոբ : Տեր, Ելյ .թ 

րառցուք աղօլժս վասն անդամալու, 

ծիս այսորիկ ։ Յայնժամ ծրամոօյ. 

Եազ սարկաշազգացն դարձուցանել 

շնա ալոենլա: 2 Քոնարծետը նեդիռ 

ծունը է. ասեն. Տեր Լնտտուած զօ. 

բուԹնանց, դոծանամբ դթեն, դե բէ 

Ժանի եղն զքաղաքս յս բՔարոգել 

շանուն քո խ մէջ ՀԸՇԵց ն. ուա. 

ոդաչավից, նե ծանիցեն Թե դու ես 

միայն 2շմիալի». Սատուած դօլ/ոեւ 

Թետեղլ, ն ծաւշատասցեն յանուն 

Որ դ«շյ քո «իբելչռյ ՏԵաուն մէր ն 
փֆոնչեն Յիսուսի Քրիստոսի « նե զոր 
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աքաթնթ փ ՀՃեռն սբրոց ր" 
թելոջն, ազո ն. յժ 4Ր'ի ԱՆ '.. 

 ոոյիջա բո Փֆ ԱՅԻ 2. 
՛աֆուն չքո սուրբ րաո ֆայ 
Ֆուֆ աորբ լրալփ «բու 4 րոյն» ւ/Ծ-. 

դեջօանաի, լոլգխոնեսՆ. 

ոյէս-փ Ճնաֆ օշրբող առթնլագն չ է, 
ոոնո Հրքորյբն 48 նվնզվԻմԼամա- 
ն առնելն, ԹԼնչան ֆոր լինի է Ք. 
Հարիօ յարկ է ոաթթ լինեին .՝ 6- 

Մոր. 
դաման եր: Սան օուբբն Մորութն - 
Տեր չ քեզ պարոո մ 4նոն գնել նւ 
ղօ Թա «հոտոաւցածֆել զե Փո . աասոիճ 

ԵպիսվուոսութԹ նան. արո :- Յոն. 

ժամ` կացեալ յոքմն սուրբն Յավօբ: 
նյածեկե սուրբն Մբաթուզին Ն բուռն 

Ճարնալ կանգնեցին զնա ն ասեն 
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Ն./բ Դո, բի (ց ւիթնուն Տեաոն 

Յիսուռի «Քրիստոսի : ն Խոյնժամ:ոյն 

Հառտատեցան անդամբ Ֆորա: 2 

բնա ն. արած եաց ղ4եռս էլ: փո. 

ոււոր առներ Չ1Նոթուած 5 ԵՇ ժո, 

դովուրդն ասել անկանել ի վե- 
բոյ Տբնսաց իրնեց երկիր ազա 
եին, ն բարձրանա»յլ' անունն Յի. 

ռուսի Քրիստոսի : Լ. ասեին. Օրչ.- 

նել Ես դո :Բբիստոս , "բ ամե, 

նայն Ժամ՝ լսես Ճայնի ուսացելոցս 

Է Քեզ, ն. է Հենոն ծառայից ոնե 

զթանչելիա Հ բարձրասցի ն փառա. 
«ոբեսցի «անուն քո սուրբ, զե դո 

միայն ես Մատուտծ : Յայնժամ՝ ՄՂԱ8 

ռուրբն Մալյուղն ցանդամալոյծն - 

բրի շգեցիր ոլաամուման ն սլեղետ 

դմէջ քո ն. քարողեա զանուն Քրիս. 

«ոռի Է. զզօրութԹի ւնն որ 'ի Ճեոն ծո. 

ոյի Ի«րոց Եզն .քնզ: ԵՀ Հրնայթն 
712 լուան զարժացան վասն սքան. 

չԵչնագն Լառուծոյ որ եղն Է 4նոն 

ոբբոյն Յակոբայ: Ն ոմաթ Բելոոր 

ԹԵ չեր անգզամալոյծ : 
Յո այոր «րաե նրե նցա «յբ 

մի Կեգբրոն արուն ց որ ուներ զնարգն 
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Մարգրանոսք կարարդի, ն 4«7բ 
Ճակտոակ թրկաոոո ն նից ա

 7 եբ ն- 

բԷն օոնտացեոց ։ ե. յայոոնի Էլ: »- 

ւսջի Թաղաւոիվ կռստանդիանո., 

"ի, ե եղբայր ոլա զինուռբեալ 

մեծին Կոստանդիանոսի . Լ ծայ 

Թուէալ, արբային ասե զնա : Տեսիլ 

Քրնասց բոց Գեղեցիկ Է, է դու ՄՍԺ 
պիտտնի ի աան է մում. մի 222 ոլա. 

կառ Է Է .բէն , ռր ղլատուած ոչ 

գիտես , ոթ աբար զեբկին« է. զեր- 

նէր ։ ղֆ"ԼՎ ե զո/մենո/յն որ 'ի նոսա 

արարածք էլեն . զարեգակն ն. զլո 

սին ն զաստեղա . արդ ծանիր զնա է. 

ոո. պատուական կնիքն «Բբլիատո- 

ռի ա Ո Ամ ավ էրեելի ե ալատութ. 

կան, ն ախար զթեզ էչիոան , ԼԴ 

այոց 2.1 դալասոի- ՀիսլարբքոսոՀ. 

Թետն, ե արձակեցից զքեզ ն Մբ. 

ջանս Նորո Է Մծբին քաղաթ: 

Գասռասխանի աուն ալ. 14 ՛ Հո. 

ով` յ 11րաոուած շշմարի» զոլ գո 

արոզեցեր Ը Ֆանու 9 եր : Ե- Է խորն - 

դութետան նղետլ արքայն կոստան. 

դիանոս` վաղվագագի Հբամոան աց 

մերել զեա: ն ալատունաց զետ մն. 
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ծառ սլատուով , ն. առաքեաց շնա է 

Մծբի քաղաք մեծա ոիրով։ Ե«- 

հշբայր նորա եր մեծատուն է. Ելրեւե, 

ւն "է, չթաղաքթին է. պլաշտեր զկուոս - 

ն. Էր տոն ոլա կազմեալ մոօկժոյ 

ե յարծաթռլ ն յականց պլատուտ, 

էանաց : ԵՀ մեծն կռստանդիանոս 

բչազում՝ անգամ` Խոգիր արարեալ. 

կեդրոնի եղ չօլ' հսլալքոսին , զի 

| մկբտեսցե, ն. զնա: Լ ոչ կամեցաւ, 

չե խժորեալ Էր մաղանդօյ Մաշկի. 

տոսի բարչտին ն. կախարգի ։ ԵՀ 

կյ խեզորգի կեգրոնի անդամ» 

ի 712 է ծնն - ն սպլատատեին ուռք ւ 22 

բա որպես զվոն դմիմետմը:բ : ն զօ. 

ոացեալ իո անգամբ Դորա ռ ան. 

եալ դներ ն ածի , Ը եր պատ. 

կնրօք գեղեցիկ ն գանգցրածնը ն 
ցուար(ԹԺատեսիլ: 

լո-աշ կնդքոն ԵԺէ անդամալոյծ 

ոբ անկեալ. դներ Է մածիճս՝ ողջա. 

զ Է Հենոն սրբոյ Հճայրասլետին 

Յակոբայ ' առաքեաց ն. կոչեց զայըն 

բժչնեալ զե ն մանե ոտուջեսցե 

զշշմաբիւոն : ն. իբըն. ԵՍն՝ ասե նա . 

Ո՛Չ բԺչնետգ զթեղ - ե Պո ասէ: 
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Տոդնատաամծ՝ ԹՐ Էղծ անամոթ 

զոր գութ իսկ գիրը: ն բժԺՀԻ 
զին Ցոթունյյ քն ԼԽոոուծ ոյ օուրբն Բո. 

քեր ն Մարութը: Աք Կնվիոն"1)բ 
աֆուամմբ արարքն զոլ. Ճա տած : 
Ցիսուսի Ֆազովին՛-0) : Ե4 չի 
ին լուա Մարգիս լի-էզն աբբա: 
մԽութնամ: Ն ասի: սքոնզի՝ 1. 

անջ այի Ջր. բՐԱաոԽե վ» 
ուխուցին թեկ. չէիր «Նզամարյծ 
ռութ ճա: ՑՋայս իբրե լուսու. անգո 

չբոլոյծն , ֆ գաճնութի«Ծ թզնառը լէ 

պասմամբ՝ ամ: խարնրայ Բ ամեօ- 

| Ա12Ն Սու ֆու 7 աղանգ բոն 

փախարդությւն դոր մերժ բնգ մերձ 
խափանեց: անուն `ՏետռՖ ժեր» 

Յիսուռի «Քրիճոոոսի, ն ծայրն չբա Ջա 

Հոամնայ ւյոմ2Թ ի ՍԽ Մ 1 աարի 

թեզ: Թե ռչ 1 սրբոցն «ր-- 
ռուիրետլը |նձ4 քարոզել, գու չէէր 
սզառտամլխանշոյ արժանի ամա դերռ : 

Բայց նս զծրամեյնալմն ի «րբ 
արատուիըն:«Ր այծոցից՝ ոի Ւ 1212 է 

մնո առնուն : ՑայհժաԲ՝ առն (Ծր. 

նինոս: Ես գիանմ լի բարի նքոնառ. 

տուն հղբայր Հիռլերբոօին որ բն. 
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դբնց զիս աօտ` տտուդել (ամի 

ՀԲԺչնուԹ ի-ն վասն որդեկին էբ ոյ: 

զի յորժաոր ճանաչե Ճշմարիտն ՝ 

(Թոռղու դմոլորութի-ն (ոալրային | 

գնացից Ա ԼՂ ընդունի շատ. 

բանն Քրիշտոսի , ոբ ծանդերձնալ 

2 Հայածել զմոլորութիչն Հ4եր 'ի 

քաղաքիս մայա Է : Եւ դարժձու. 

Լա 2 զերեսս Ե-ր / կախարդեն՝ ո. 

15 Ցպկնդրոն : լուր, տեր կճգրոն . 

յի վասն քո ամզղ: քոչեց այ ես 

տատ. ն 22: Էէ ուսն քու" արժան 

Է քարոզել շՉՔբրիստոս որ յիս հրեն. 

ցա: Էա շշմարիտ անդամալոյծ էի 

ոթոալես յտեսանէլք ն դաւլժին 

ԲԺչնեցայ Է 4նու սբբոցն Յակոբայ 

է. Մ"աբրողշծի : Ե« դոշ , կեդրոն , ե 

ԹԵ Հաշատաս յանուն Տետոն մերոյ 

Յի«ուսի :Բրիստոսի չոր ծ. Է .բբ- 

բռ) կուսէն Մաշիամյ րղ երթԹաս սյու 

ծաաուայսն Ֆոլոա է լսես զքարոզու 

. աշնտարանին ' Մայնժամ՝ ԸԲԺչնի որ. 

Դին բո է ՀԵՆ սրբոցն աղաչանայ : 

ԵՇ 7Ա2 լուա զայս մրոնդամաղոե, 

ծԱՋ՝ սքանչացաւ «ն բարք խոր ուրդ 
Ք մո արկեալ ի բոոզ երագ Է Մր. 
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կիրն կախարդեն, ն ջանկայր «.ք- 
տարանին Քրիստոսի: ԽԵԼ տօն փ 
(ոթՀորգա քր: ԵՎ անձն |մ՛ 6. 
սաունա զՃշմարսոօթիւնն . զի ռր 

առնն զրժչկութի«ն որֆեկին իոոյ՝ 
ւ212շ 2շմաբիո» ՆՆստաու:ած : 122122 

Մարկիանոս Ընգեր էրկմանջեր ի 
Փու աաոոցգ զոր ունեվր փ (րոնվքո ւ. 

Թէնե . շչ խօսիս տռնգ որ զանուզ, 
դղյող բարբառի ։ Յայեմամ՝ ծնա. 
ղեցաւ կեջբոն Է. ,քամածեաց գյսոնս 

կախարգին նե ասը: ՆԱ.յսուծետն 

տռուգնլ կամբմ` զճչմարտութիենն 
ԼԶ զատաւթիւնն / բաց Թոզուլ: 

ԵՀ Տոյնժամոչյեւյաթուցնալ, դնաց 

Սմեֆենզեցին . ն մանալ որաամն ջին 

որբոջն Յանովրաչյ ն Մարուգնի, ն 
ակն: կերոն նզբայր Հիպարքց- 

ԵՆ կին առ գուրս կզ ն կմի զձեզ թե. 
առնել: Յայնժոմ՝ Հրաման ցին 2 

տանել նմ լխազազուԹեավբ, « ն. անգ 

քր «իպարքոս նզյոայր նորա: իբքն 
էմ. Կէրրոն առի «րոն, 8թ- 
Խարծեալ. ոզջուներ գնեոսա, Լ: 

Քանզի Հծեռացնալ էր ալո" ւերբ 
մառաջին մոլձրութեն են , ն տուա, 
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ողջոյն ւոն յը առաջի նոցան ա. 

աեր բոսբձը Ճայնիչ « Տեալք։ նս կար. 

ծի ԵԹԵ զՃչմալոտուլթժի ն ունիսր ն. 

ոչ զմոլորութի ՀՆ - զի բոզում՝ ն. 

դամ՝ զիս ն ոլատոշռյ (ԹԹաղգաշորին 

արգելի, զի մի մերոոնսցե ղես կոս. 

տանդգիանոս " որոլես զեղբոոյբդ Է. 

ո երկի» եղեալ զողեղ 22 նտո... 

ալարծն ոչ դիտեմ: ոյ" ունիմ ն 

ԲԺժչնո-Թի-ն անդամալուծիլ, ԹԷ 

որոլես ԲԺժչնեյա- ի 4նոն աղօթից 

Ճերոց, ելի ԲԺժչնեսցի օրդեակն էր` 

միոթ իմ Հծաստատեսցի Է Հաւատս 

շշմարիտօ « ն. Մարկիանոս որ ասի` 

Թէ չէ մարմին զգեցեալ Քրիստոս 

ռն ուսեն ւռ Թ. չեք յարութիշն 

մեունլու՝ ամ» (եցի . Բ ելժե այն. 

ղես Է որ ասեն, նաղզովբեցին ծնեալ. 

Է Մարիամոշյ, Լաչնալ ն. Թաղետլ ն 

Ճաստատետլ զյոյո մեռելոց : ԵՀ ես 

այսուծետն. տալրակուռնալ ոչ ինչ ու. 

շիր Հաստատութի ծառշատոյ ւ բայց 

միայն զբժչկո«ԹիՀն որգեռյ Էյ: ն 

որ զայն զօսացնալ մարմինն բԺժչ(:, 

նա ք շշմարիտ ԼՆոտուած : ն զննի 

այնորիկ ԲԺչնի Հոգի Էն. մարմին ։ 
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Ե« Մարգիս» (ոէր զատայնագած 
Երիիա-ր է փ ցասման նզեաղլ «ա. 
աե կնտրոն. Մի րեր գողելես». 
գոն ` զի ոչ զող» ԲԺչֆել. Փ«րեֆն 

կրաաանաոըՄՓ թ տուադջրոջոշյյառ: 

՞ (ոորաաեաց 

բո4 Լ գերեո ԸՐՐուԹԻՖ ծոր. 
ն երբոր "աւուր յաբոշցեաը. (եք 

ռելոց յարոյց ԼԻ Էբ զբնութիւն 
մքբ , ն չբջեցթո բնգ աշ ԻՐ 

ոաորգենն 

առգեմը մբ մեփեել, ՀԱՆ բեջունչ- 
«Հոջիծ 
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Հօթ ն Որգ«ռյ ն Հոգոյն «րբշյ։ Որ 
Հառաայ ն. մեր ի՝ կեզցե, ն ռր ոչն 

ծառատայ՝ դատասղարսոնսցի . զի ա. 

սաց ց ոբ Հծառտաւուշյ յի ն՝ զնչանան ռլ. 

սլես զիս առնե, յանուն ԷՐ Դես 

ծանցե ։ Մքճք Հաւատամք է. Հատ... 

տացել Խմբ .: զամենայն շոլ: 222 

(շոգե մբ Է ույ մեզ . ն անուամբ: նո. 

ըա զգլուխ վիշապին «ներկի 4»- 
ինք, ն զմոլորութիշնգ 4ելր սուրբ 
Լաչին խթորտակեմբ։ ԵԼ դու ն 

«բն ՀՃեր քարդացիթ առ աս 

«ռուած մն Հեր զե ԸԺչնեսգի մանուկդ: 

նԹԵե ոչ չեի Ճշմարիտ ասացեալ 
Է 4ծնջ, յնժամ՝ ասլա Փանդիղի 

26 րկ բանթ,.Ազաոնվ Գոքորձի Է 
Հռո. Ե. փրգ-48թ-«եվոնլոք. 
ոաջի Աստուծոյ մերոյ ն խնգրեվք 
«ԲԺչվաւթվմՆ մանկանը այսորիկ. 
ոչ. վոն մեր , լ վան Ժողովը '- 

դետնգ՝ որ Հաաա, յանուն Ֆորա: 

Լան Մ աթնիանոօ ած Ճայնի- ն. 

Բեկ «բռիւ «. ՄԱք զդա Բժչննլ ոչ 
քարե մբ ն. ոչ դոօշբ::Ե- սուրբն Մա 

բոշգե՝ ծիծաղելով ասեր : ուսա. 
դել Եմ: 0 նստուտծ Հայլ: Լ. ՄՈՐԴԷ 
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Տարա միածին ն 'ի.Հորին աաերը ո Ճ 
զՄոորբաժ՝ առռատաու.: 

ՖՓաֆին ն մայր «իրիսոոսի, 1. զեր 

Բեղոիծ: : «աջ 
թ 

սոր» Ցափոր ։ բժշցնաղ նաեւ». 
ւազանք անաբ :`ՎՆոծզի փատած:. «Բ. 
ամալբն Փաաացյ բ ՖԵլբն արեւն 

Բ «գրո ոոամթ 
էով. բոց հան մփրշքայի է «ոլն: 
Էմ, ն ապա նս ն աուն իմ: ԵՀ «ծ 

ռուրբն Մարում ցերն: Յակո 4 

տւ 1 մադ յաճնգը, տաքֆ: 
Տէր մէր Ցիսուս Քրիատաա, որ փա, 

ն 
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միս զկեանս ամենայն միական որ 
քարգան առ. քեզ , լուր 4այնի զօ. 

Թից Փառայից բոց," 8 բարձրաց» 
անուն Քո ն մէջ ՀԸՇԵ. ն կո. 

աչաց քաղաքիս այսորիկ, է. Փա. 
իցեն շե դու միայն ես ՆՆոտուսծ 

չօրուլ եանց : ԵՀ կանգնեալ ղօ. 

Թիլո Հրամ:օյեցին իջուցանել զմ». 

Մուկն Ժաշաղանն : ն. էր Խա տաց 

2742 ուԹից , ն մերտեցին արատ 

7ուր Հօր ն Որդշոյ ն ծողշոյն որը- 

բոյ" ն կոչեցին զանուն նորա Յոծան, 

ես : Եւ սուրբն Յակոբ տարածեց 

Դ4Եոսն հ բաժանեց զոտս նորա է 

միմեանց ն. կալեալ դԳեռանե Մ 72 

քան էանգնեցին դնա է Հրամոշյեւ 

5 գ-: 
Ե- Ժողովուրդն բիբը. եսին զա. 

ուողջուլժիչն մանկանն՝ ոկտան փառս 

տալ. ն գոծանալ զլատուծոյ 12 

բայ ոքանչելեացն որ եղե Է Ճնու 

ոբ բո) Հայըասլե տվին . զե նատուած 

զվառաշորիչս իչը փառաշոըե ։ ԵՇ 

Մարկիանոս ն. աղանդգակից ք Էլ: 

այլօափոխթն այլ զենքետնս՝ ելին ն. փո. 

Խեան 'ի զբաղաբե անտի: ն ծետ. 
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մու եղեալ խնդրել զնոմա ն ոշ 
չարն ։ ԵՀ 'ի վազեշն՝ մրրաեցին բզ. 
կԲգթոն ե. զմազովուրգն . ե. ձն որբ 
«լրեյան ոգիք իրն Երեք Գազարբ. 
է. Հարիւր: ԵՀ Կուրը): Մաղոգք 
իայ ի վանս (Եզը ուրավաա«Թեաա, 
է. «րձթնր. զլաաուած :. Ե». արար 
կնդբոն 'ի տան: իզբում ուրավխոշ. 

ԹԵ 1.9. ջածիթ. լցելովթ ն 
բորմմբ: անուշածոտութբ փո. 

ւտւռրեր զ1նոտուած ծանգեք4ձ տ. 

մեսայն դոլչավնիք բազմուլժնամբն չ 

Ը յ թոլաշատաո- էղե վասն «բբոյն Մա. 

բունի գնալըքե " լեց. Է. կունաց 
նաշ ն նեալ, սուրբն Սարոն ն 

մուն կճդրոնի 773" Բերեք այօը 

«գեր կախարղոժւլժեան Մաշկի նո. 

ռի։ Ե- Էբբ- Բերին րամ ոյեսց ռչ. 

բել Հ("Վ։ 

ԵՀ այնուծետմ բազումբ գային առ 

«Լ ԷԷ աչակել տիլ Յիսուսի: 7 Բլ. 

»եզոա- ոուրբն չենել եկեղեցի Տ. 

շե է Ժամանակին ւիօյնժին ողո 

Հորդ» թզի: 7. ն. ք4րոոցի փոբ- 

այա» առեւ: խ վան» 2 ւ 
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Հեռի աաավցնաա կեզբան ոք անտշաֆել 
Ցա Գառզու յնասիատո-(ԹՖե- Փեն». 

Էթր Նվքացուբ է փոս քոն «րծնետ.. 
որջի ԻԲ», 

դծրամնանալօն 1 ՆմշաԽ1 . Բ ցուն ճս 

բուն զնա սատավանոյը Է Վերոյ «բ. 
ոանաթյե : իսկ Գոռւղու տաքր ի մա 

Լ Լա կ 



ջութ - քանզի 1` ճեզմնալ 4, 
Քոգր հ 

ԷԺԷ: Կր 'է ա. է ԷԹԼ այօաչեռ 
էզէ՝ զշշմա իան օչ ունիմ Բր Ե- 

նունն, ն նա զրոն, ջնոաաշ Մինչ «լ. 
Ետ անսնաչ. զաութբն. Վարութի.,ն | 

| 



) 
| բ 

| 

ՄՄԲԴՅԹ` էՀԱՅԲԱՊԵՏԽՆ Ե( 
շեղ բալան չ ոչ դարձայց Է ուն: ն 

իջեալ Ք գրատան "գնացին ռուբ 
իշրետնց ։ ԵԷ Հրամայեց ժիում՝ '։ 
Փաուռյից իշբոզ բառնայ մանուկն ս 

հ տարետչ եզին առաջի սրբոյն Մ». 
ԸոԷգեի , ն ասեն. Հա չեղաթ աբ- 
Ժանի ուրախութ ն աւ: դալ աո 4եզ 

արբդ տար շդա ն ՀԵ բո օրբու. 
(ԹԵանդ : գիտեր շի ամենայն ոլ 
ինչ Հայցես դո ւ Թտուծ»յ՝ սոռսզե 
«ՔԵ ։ ԵՇ «բբոյն ոչինչ ալասոասվոա». 
Ֆենաչ, քանզի դարձեալ անեղի Եգիո 
չարն, ն դառն աղանգակիզ թն Մ ր- 
ճչիանոսի անպիտան Խօսեին ։ 
Յայնժաի, Մղեազ սուրբն Մարուգե 
աւ սուրբն Յակոբ ղի ԵՆեսցը (ք 
վանս անգր վասն բԺչկութեան ման. 
անն անգի նմ էս տուհալ Էր 
չեոլր4.թ Է-ԺչկոՀԹՆան զա-շոյն այնո. 

ՐԵՑ ։ 
Ի«( սուրբն Յակոբ իբբի չուաՀ՝ 
որե վաղվաղակի ծանդեր4 Հի- 
«բարբքոսաշն որ էր նղբոսյը Պառզո. 
«է, ն այլ մեծամեծ շբքն , ճն վասն 
Թաղելոյ զմանունն ։ Ե Հրամ:օյե ոգ 
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ժմ ճազրկանել ն. Ժալոգել ԴԱՐ«ԵԹ. 
Լորան ամենայն. Ն. առնալ 4րմոոծ 
Ֆուվն Բ վերոյ ԲՏՐոՆ` Էր: 
Սաշավոճան բնին - ն. բեջն (Իոնարն 
Հեալ Ֆկաջյազոթն ն. «ռն «Տիր մեր 

: լ աւար -4 

բեռ 

մերչտր անկնալ. բարաք 'ի: մքո 
մաձու վանդնեցեր զմեզ, ի գլոթյո-- 
7. Ը լ ոատագար տալ մեզ գրման: 

անմագավանս , պմոյն կ1Խգանի 7 «բ 
արձաններ բարու Է գերեզման: 
ը. Հրամչյեցեր մածու ոարձուցո- 
Ֆել «Ղազար չորնքգրնոյ ի ՏԵԻր»"- 
Խոն Լուր: «եբ ԼԱսսոթսաած 

պրագատանաց ծասայի քո ն.-զոռրգճ 
'ի կէրանուԹի զաատանիս «ցա ն 
ջոր արարեր ք 4նոն ԵԱԻցԷ ձ Ե- 
զեշծի , որ». «տյառր աու'4Եր:'ոչ 25 
վառն արժաննաց ԷՐ Ցեր ։ այլ Բոն 

- 
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բնաչ ն ռչ Չոսնաչնն զթեց Թե գոՀ 
հաշկԱստուաֆ ճշմարիա, որ աբա. 

«ՔԳ «Ցի Հորը «եագաե է Հ. 
անաչ: դզոուն " արատասուացն եղ 

բայ փ» Հովան չէ Խոյնժ ա. 
մայն չարժեցաւ: Ս. սրբոյն բուռն 
արթնա զժնուտանվ: մախվզանն , տած 

ցածանն քա, աղի ցաց իոնուՖ անան 
Յիսուսի «Քրբստոսի . Ե« Լ Ըն 

մնե «րանկանն թացնալ ֆաչան : ոն., 

ամը. զժաղովուրգոն ե զառւթբն՝ ն. 

Խոաաւ լ վերոյ աշավշճանի բեմբն, 

ւ ա.-3 
Ի. նին զեղեարաֆ՝ յաճի մեծի 
եղեալ, արտանաւնքն ի տնսյենն 
որբոյն «քանզի ոչ տնսանեին զնա 

«րորնա Հեղրգ:: այլ որդե Հրեշ 
Սաթուծայ » ազրագավեցքն մբարոոն 
Հանի. ն տաքն « կՍուբբաուրը սուրբ 
Տէ» րութնանց, լի էն էրեն ն. 
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բրնիր փշռոզք քո: ԵՀ Սոլքալ գ48- 
ուան է: մանկանն. ԼԱ զնա գծայբն էշ 

տման «ն նոքա, աղաչեին առշիչք 
ունել: իսկ «բբշյր. «պարտասխանի 
տունալ առեր -"0չ 8 «բար» (ոգու 
զջորառւ իա, քանզի աղայ ե «Չամ»- 
քաե, ոշօդի Լ է չափ ' 

դուլ ժեն ծագի: : ԵՀ արբաբին չյ- 

«ուր այնմիկ ոն մեծ, ն. րածեալ, 

շօբն ողջոյն՝ ոչինչ տաշանեցին ։ ԵՀ ի 
փղեր մոռնալ յեկեղեցին մտե. 

անքին ոլատար ագ , ն. բաչաէին ձա. 

«ատացելոցն զվլնական խորգո«ը- 
Դբն «է Հրամոյն աց աղ ն Ցազ շաա 

ԽՆ Ն.2 անկաներ ն (ռող նող 

սքանչելեքն զոր նսին ։ Յայնժամ՝ 

օրծնեցան Է միայնակեցացն ` ն. է 

աթբոյն Նիարուդնե չն լորոշցե«լ. 
ոորբն Հոբ ծանդել4 Հի բբո- 

իչն ն ամի ւոյն բոզմ»ւլժբոն՝ Լա | 

է քաղաքն է-լ ." Հծաժմբոո սքան. 

չնչեացն Է աուն սատն շռյն 

բըն(Թագա- Ըդ ամենայն ողճմանս 

դասուն որբ չորի: ղթաղաբաշն չն 

որ ն բազե այ լոերաղ չիո՝ օբծնոո.. 

Թի մատուզանէին Լատուծոյ տուո. 



րԱ նանա աոեալ ։. 

առաւ լքա փրլրմ.-լուաւ 

Կոնանալ. 

տոռս նրանելացյի 8 |ենդրեր. |Թոզոա. 
ԹՀ. . նննջիւ փոստանայ, տալ. 
Հրնրեսլան՝ արայման նջգքոալ առու վա. 
գին: Ծւպրթեյ Հգրբոթոչնառին երմբօ«- 
«Բո րարհալ «յ ութ թնակի ագ 
պայման ոխսվն ինգբել: դաբ». 
«ազան : իսկ: անզրենն լՐազա.. 

շթ թծ՝ ատաշնգանել ոչ. ակն ածնթ 

մերանելւ զն. Փովատյզ պրարբհալ, 
Հեզճուցանիր «ջերնազոն: Իվ իրբն, 



առա էր , Ճ.տոնչյր զեՆզրելին «րւ 
«ես զՄ"վոնա ն զնննա «.Խ«. Հե. 
զանդնար ապաաժն զաղգազաի 
ջուր լամ ցուց : ն անաքալ.աչավեր. 
ատցն՝ զբանչացան « ն անֆրալ չյո" 

ոթն Հավբութեին ,:Ճ «ային: փոս 

բարքրարին : ԽՀ սաբաւ մի զոնդի 
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«ունագիղբաւաջլւննի, առու .. ազրմբաւ 
Նեթ, Ա ԱԱՐԱԻ «Տ ԿՈՒՑ. ՊԻ՞7 
Էշշեզի- իւր» 

7 ՓՐվեաոա, «բէ «ՀՐեշ: 
ժոաւվա- 

ԲԵՐ-ԱԺՐկական Իսթճոորդն : ԵՀ-ի. 
յժ. առ, ւարարնք ի». 
դաղումննոմբ աթզանել «րեգ շիռ. 
Ֆութիւցան. ն. ընք. օրկաուվմւնան 
նշփֆատարհալ զանպգրատ: ըղասթազրոլ,, 
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շբոաթնբան 7 զանմածն, ն նորին 

Համբերուլթժիշնն վասն մեր մեղաշո. 

բշոցո ն ծաղաուտակուվժ էն է: անօթի. 

ազն - զանարդանաց ն զճսարանաղը 

դշրօծ զբեալ, «յնջովի «ոյսրանզթ-. ի 
մենջապավխատաւոըե ալ երավխաառոլըն 

մեր " ոչինչ բո արժաննաց փվ». 

Բծն- Փաարւցման ..(նվբօլաշ-../ Բաց 
աղաչեմ՝ մի անտես առնել նրա. 

ոի բարեացն Քրիստոսի , յլ. «ո. 

եբ "ք վարօ ուղգուվժեան , քանգի 

կալոց եմբ առաջի բեմի նորա աո. 

Պոլ. փորձա բոտ իշբոշթանչ իր: վա. 

աակոց: Արգ Ընկեցքք զչարիա յան - 
Ճանց Հերոց, ն. մի Բնայնթ ի մբ- 
մինա. շե օտարագուցիչ. էչ ԼԿոոո։, 

ծռյ։ Ե։« արգ Քս անարալրո նմ յաւ 
բննք «ամենեցուն Ճեր . զի ոչ դագ. 

բճցի զին զջիշիր «զատմել ն. ո. 
ռուզանել ԼՂ ծաստատել Ժեբնի«ղ ն. 

ն էլն ՆԱ«տուծոյ: Բացի գալոց 27 

աւուրս 4եր զայյըք յավշաակողչ ն. 
Սոսու արոուՐ վարգասետթ որք 

ոչ (նայեն 'ի Հօտն Քրիստոսի :Ե- 

արդ ամենայն նեզութիւյա Գեր զօ. 
ծացող լենիջիթ 1. Հաստատուն կաւ 



նր. Պինգ ռ«Խելով 
Էճշյ  նգագաթ Բար» ի.օնթ-Ը 

բան զանքնան զակոազյ՝ Ֆման էր 
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Էթգիրծ ոչտունեաց: դրաետին- ՆԻ, 
Ֆար: Ե. առգա (ործուրը աուքալ ոմն 
Ժազգեն անարի յ ման: թռյթ 

տանն ն ամահր ՝ օօրզբօխերգի:, 
թառղե Մախաիքծ զատազեալ նր 
Հողի անկեալ գնաց ի (ԲՆզիր բշ, 
(ոռր "ոյ Էնդրել զբժշֆվութվւն ոլ. 
Չ4Ի ն'աոնոին « չ/0/Ժ«աշլնատաղուխ 
Հծոնկթն ն զերեսն ընչ գնավինն 
Քարչնալ ։ աան ԳԱԿ ավիումնն 
Հծառեալ '։ տապանն ։ մնդազաթ-«».. 
զոԹի«թ ոզբայր զիսուասոաւՖ օթ :-Ե- 

տարա լուհալ, պազապաթայ, նարա 
որբոյն Յազովրայ , ոզորմնալ «բոբ. 
եմ, մատն, ոթապեա կենբաի, 
մառաաաչց ես անարատ ն զսուրբ աջն 
Փառտեոոը որուն ար Խոը»: զվո մ.ո. 

«լնն: ԵՀ տարատաւորքն տրա. 

Խեր ուան ։ Աաորարըթ» ակար 
Ճամբուն գի  Փճած որո, 

Հասանեին բազմութիւն Ժողովո», 
- 
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բորաՆլն, որ ունի լթիւ արաւ 
Խվել»ց Ժազ«վրլնանն : ̀ : 
ԵԱաարաանԼքՆ շեշիարան չա 

է Իբ Լեհ եիկիբն ոչթու- 
Դճաց, Է Խրեժամախ արդնլած- 
Քանջի ոչ Հեր Էզւ ոսք չոր- 
Ժել՝ ոչ ֆրոսատով ն ոչ մփաթգով, է. է 

Լարմացման գային բաղրմւթիՑջե 
ջերիա աշաձիո ւ ԵՀ ֆ «քալնանն 

Հրեչտակ Աթգոուծ օյ Երենալ՝ ծբ»- 

միսյն աց էջուգանել ֆ անզոջն : է 

Ֆրատնալ | 4որաննն տեզի մբ բոր. 
իաւանգան, ն Հիմն արեոՀ. 
Թի-ն առՖԽքին «օրբոյ եզեզելցչշյ : Ե« 

եչնաչ. ծավա սուրբ աջին, ն. ագր 

Փասանէին Լ թոաւաթաւյ ն. 8 Հեռու 

«որոց ընծայ բքրեալ`: Լ. ասհույի . 
բորոեւթիւՖ բժշվմլով ՍԷ-ՐՊրած. 
:: «խավից ճն ք 4րանգութեանյ 

սածվանծ ուք ԲՖափզեցա ռուբբն 

ԱԻ թրա եղար աու ԿԻԱ 
-: 
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Թնամբն քբ, օր «4. կոչի Մօգո: 
իս Թազաչոբն Հոյոց ոբ էր յզ. 
Չեն ազրծրունես ի Թառտնց ԱՐԳԻ 
մելճքո:յ (5) որզշյ ՍՏն«թնբ-իմեչչ «ՎԸ. 
բոյին ասոբեստանեպվց տայր զոմն4ա 

ն գներ զանդ, ն չինքր վառա. 
զարգ նկնդեցիս, կարգք քածանաջյա 
ն. կբօնաւշորս ի փատարբրանութիւն 
ամենասութբ: Երբորչու( Հէն . «ՎԱ 
ե մբչտ ն ԱԱԾ ՀԳԵՆԻ 





ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆՔ 

1 Մի.» շր: պբագլել: 
1 Մբ-« «բ: թր»: 
5 Մի.» «ր: Ղք«բիվ»բ"Ն: 
ե Մբ-ս .բ "Լ եԻնալ: 

5 Մբ.շ «բ: ՄԲոմՆւէՀ»)։ 

` ԻԲ 





ՎԱՐՔ 

Ս: ԻԼԱՐԻՈՆԻ 





ՎՈՐՔ ԵՐԱՆԵԼԻՈՑՆ. 

ԻԼԱՐԻՈՆԻ 

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ ԿՐՕՆԱՒՈՐԻ 
ԵՒ ՀՕՐ ՎԱՆԱՑ 

ԿԱոսւակկիիաառա»» 

ի «արբ, բազաթ Ք է շչ 
Լ ԱՆ բքանչթաուասուն է. Հինգ. սո. 

շոր "ի բոց ուննչով ի Գազան, որ 
«րոռաոյը մեջ զայ" զմեծ դառն առավ 

ջոթանչելիա Է զյոաում, առաքի. Ֆու լԹիշն զիրարիսե շչ նզքալ, "ք 
Ճար բորեպաշչտից , այլ բատ բանք 
Հարդի «բի փչոց, ի Բբաաոջ՝ ոչ. 
ան վատն Փամայն զվաթժումն 2 
«քնան ծանուցեալ ն զայս առաքեն 
թոռ աստուածային Բնամացն (էնե. 

(Վ: զե այսպի բնութիւն բարշյ 
Բ:չ է ոչ էր""ց բնից մելանչել: 
Արջ առաքեն ջնա ֆնոգրնչյԼԱլնք- 

սանգրիրա բոտ -տռզիման բզաստո«. 
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(Ժեան «իկա ուսումն անկարկեր 

բեգ մանկանցն՝ մանուն նս ն Իբն 

չոլով : իշկ զբնուլթ են նորա զբա. 

ջութԹի«ն , զղարբդանան 22: ն. զգու, 

չություն յայաներ գործն. որոզես 
7չանադիթ | 22 մաթութ որո "ի Լ 222 

ԽԷ զործելոցն բացեթննրով» զե զարն. 
սարան Թեատրոնից ԼԱ ՉԱՂ շանս 

Հի Թացից 6 զրթգանաց՝ զտ, 
ծութիշնա, Ը զչարախառն գրբբար 

կութիւն մանկագունից, ն գրեթե 
ամենայն ոշնայն զբաղմունա ն. ըզ. 

«զ ատլունբ ն զփափուկ անձանց եէ/2 

ըրոչոտութիւն առ ոչինչ Փամարե, 

("Վ:2 զոյթ ոչ փայոոար "ողը 
վան առաւել փտփաղելոյն րուա. 

բՔենոլթի ՀՆ - ն. ուներ: Է շկզբանե 

շնայեցումն կինն ոու (շոչոբ վարս: 

ԼԱ,յ/նուծենսո/շ «յսսլես վերածանե, 

լով, ն. ջո. սյոոլիսի սատոռօգո«(Ժ եան: . 

ռաբինութի բանը 'բ զրո Վերե- 
ԸՆնեցուցանելով աո: վարն: Նառնխ 

ոբ Համբ:ուերն մեծապայծառ՝ բաբ - 

չեր անմ, իչարիոնի, 6-ի սեր: ոն 
ըաեր: Ը ծո նր մեծաբարթ` մո 

22215 զիարդ տեսցե զննտռնիոս « 



ՎԱՐՓ Մ. ԻԼԱՐԻՆԻ  շլ 
փու(ժ յը բնա աւ նա ն. գտանել 

շնորա մեծագոյն առաբթինութիւնն 
ոլո առ. 'խ բազմաց Չամբաեր : Թեր. 
նս իսկ զայն ոչ Փառաստի մղել շա. 

մարելով իբքն զբաղումս զշշմար- 
տուժի չնն , այլ առաւել գնել գոլ 

ծելոցն միչտ ն. Հծբաչշավիառաղոյն ։ 

ԵՇ տռրաշին յայնմ ծեոէ 1. առ. 
«ուածայինը ԼԽտոնիոս այնժասր 

միասն ազատ է. անձն ,ջաջքազան- 

ն. ինքն լսելով զմանկանքն , ն. անգին 

Է ք"ղբոջնն ԹՇ շրպիսի լենիցի 
«ռուն մտա ած նալ, կար մոոնա.. 
«նգ: Խելրքթաային «չօթ տեսանելով 

շենի երկու Ժրւր ց բալը Ֆորտ ն 

«ցեկեցականն՝ մաքրկաց գնան 
քառարկլագործնաց կերպի: նզի 
անալ զայր ամբոխն անդ 11նոտռնի 

վասն, (շոովեցուցանել դլոութի զոր 

փափաբերն , ն մայբուր զնա առնուլ, 

ոչ ներեն . իշկ նա 'ի ննրքսազոյն 

անապատն ծեռանալ իմն լխործեր ։ 

Իշ 1Էնռն զիԻլարիոն կոչելով ա«եր : 
վերամնա որգեակ, ի բաբեսղաչտու, 
Թի նի. ջանս. առաքինութեան 

չիջչե ի ժա, եբ Համբմբու: 



Ք.ա «ԿԱՎԻ չ ԱՅԼ 

, այո «ոնչով-մաղիզեն.նռչաբաացյ 

վելու կաշա «Ն 'իչյիշբբոՆ ճյա. 
վերտաիՖ գնալ, տարեր զ 

«ր Հոյ Հոու 

Ֆաաաաաոթծ». 

դեսազն վերոին Նր(«րյթ- մ դոշ". 
ներ մեռեալ զծնոագան. վ: գզարյոն Ֆո 

Թող ոչ չով բ (66 Էչ «չ Է5Ճ- 

լուչ, Համարելով զբոոգուծն չ տու ՛ի 
մԵՏամեֆՖա» . տնպակելովը -. զոն 

սագն տ.-- 

1ազբ Հոռռբն յորում Գործեր: Ջ57- 
աոօին՝ էբ ՀԵղն տատան ձալթգաղրոի

ն - է. 

«ամնգատգաաաով:. 



ոն ուարլթարար ասեր. Փերսու- 

աան» Փոբւգյ մնւճշվան այուոր 

Լ ատազու, մեՖնե Լոն նա 
ամա ֆոն հարութ -2եջետատան 
բոլխսսրաաա չ շթ Թ ա-ի չ՝ է. Էբ 

ԲոնէկերովԻՏՆ Թոմա ոին 
Բոոնար 

ա կանակար մա էկապմա Բգոո., 

Աու Խ.մարգկան, քրճանր 
Հարկա պակա ԻԱ ՆՑ-ու Նցգու 

գոռա: այաւոթին է. ազրվոձա բոս. 

"ոշ աու Նա տաներրվ բերզոմա 

ի.- ազաթասակաու չոաղթթե. 
Եռ Աբրա ռւզքինու(Թնան 
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Մանո 6 յոյժ 1 գժուաթարգել` 
ան աար օգատերազմ" մ. բսդձաշ. 

լ"Վ: «ռո շրկանել է 4նոն նավա... 

Հոյ :արնալ: եղ» դարձետլը, արկ. 

աթ 3. գարձեսը ի բոց զազիր: 6 

կո ոժեթլ. սլատերազմեր բնգ Լ 2275 

ցոր"ֆ բնու ն յանահզեակ իշոր- 
Հլգ փակաբերեր ։ Իշ նան. գայլ: 

Հետչ բ մ ծարկաներ Հ: ճ. առ 

վե. ծրմշ:Էրուլժ եան ենոյր շում 

Քաջարան ընգդնմ` ջանալով զի 
Հարվածէր, անիս իբ հրարիոն որ. 
եա ԹԵ Է չրի» դբօսնու, ԼԴ ան. 

ոի «րբեր. ոբծուբգան վփավխատական 

առներ: ն գելեր զմարմինն "ի աճ 
ծարաւ ն. ե կաըօտութի Հն կերակ. 

ը ճայ (ԹչուառուվժիՆօ այ2 

ւէլաֆթել։ (- դառազեալն Է Դ-ւԹ ե: 

Ե«.ֆ ՖԽյե/ Դոզո թուրձ դգենուի 

ե. րԹՓզթ ոնաբծեցուցանքիի զայն 

ի երե, սորա գող» ազոթթիթր 
դառֆայթ , .թանցե աղօԹեր ն. զԱ«. 

տուաՖ կարդայր 'ի մարտակգու, 

Թի: ՄՈյ: բօյսո փյբիս ուտեր, 

/ Լայն դերից «յեուրբբ թուք 2. 
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ծելով, մԱ զե մի լոՀծումն մարմնոյ 

(բել: կաոոմանը՝ տւմեքնաղրութ չ ոռ. 
բնե. 3 սաղարթ Ժողովիը ւյ""բ"րշ- 
ւննֆնաց 1. օիբոայս Հիշաեր : որոլես 

շեմը օյ. եշ ոշնայն գացի Թչնամիը 
զնորա անձե ն չար թորջուրդա ի 
ւ 72 սերմանեոցի: յ. դմաչթուրն զայն 

սլղտոբեսցե դտբամախոծութին ։ 

Լարա ամենայն ուոտերջ տարա. 

զուսեալ Թշնամի, Բ.յեյոնի զինքն 
առներ: 1 զորա նախ էարկ 'ի բաց 

ծարկանքր զիլարիոնք, ն. զր ւյ:7Ը 
դժնեսայ պլատրանա բոզ մասոն: 
Մշնկունս փաիուկա ն. կանայս ն. ա. 

ործ (ելծաւորնը» Բրբնմն, 4այնքր 
իրբն զորա "ն քրբիճն որոլես ին 
կոծեր Ը ողբույը ն այլերբենն բո 
նմանութեան առիւծոյ մնչեր ն զո» 
յոսմունան կավփկափեր , ն բաղզուսի 

"Քր ն արօլսբ մեքենայիցն " 

սակայն ամեշաի ինծ առ զնա. 

որո: 

Իսկ նա ոչ մոռանայ զայն ԹԵ 

ուժե ումեթի է / Ընգեր .. "չ 72 

բո ւյնտ դառնայը ն վշատեր յն. 

չնլոցի- այլ զե ոչինչ «յը մերժ ո«նե- 
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լով, ոին որ Փակառակ կալոյն «լիչ, 
ոյ եր , առսլու զնչանն «Կռսետ ւ: - մեռ» 

տուշածային լոսչին՝ զայն քաջաբար 
Ընգգե նմո արկանել : առա բոտ 

այնմ րիչն (արծլքո «ոյր ւի կայում 
սռլիտակ Հիոգ տեսանել: լ, վերայ 

դլեշռյն մեծամեծ Ճառվժմունա բաո 

բասանաց ընդդեմ իբ ԲԺրելով ն բբբ 
Ժերկեր «ցուցանելով: զա»: կրա- 
նել - Լ. նա'ի նոյն զմովաեսեանն ճբ. 

չէր: Երգքացուք Տեաոն զի վբռոզբ 
է փառտւորնար» 7 ոթ Ք նարդի 
էրգոցն : ԵՀ իկոն «վերջին «յար. 
տուին ընկճեալ, ն ոչ այնպես 

սալառնայր ջարկուածս Մետաղ, 

Թա, այլ կիմ 'իելնջ բե 
նա խոոխանելով աու: ի Հծեշաուլժիշն 

Ցուգաներ, ն. նրբեմն կերակրոց գաւ 
Խազանուլժի ն զուզաներ ԵրբԵ:ն: 

աղօ(Գելով նորա: գայլ. եբեֆր մոբնւ 
չելով ն աղունս « էր ն «յը (Լ: յ"բ- 
Ժամ «յլ ինչ ամենայն ուստնք բիշբ 

"րոնա աո. (շաղալեօջք ա ոմանս ոու 

Խեր կոմ: առ. ներումն Հարկժ էջու». 

է 
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ՎԱՔՔ Ս. ԻԼՏՐԻՈՆԽ 77 
էշ չուծանելով շշ հայն ա 2/ Դոլբա 

բազմաց բ դես նլ զգուչութետնց 

ոգին . այլ Էր դ արծրաղոյն մնա». ` 

չանը: «բ ատավալաւթյն: աաղոլ 
ենի - ալրսոաբոյ Արարա ոա. 

դաշար եծար բոյնութ իւն չորա 

ուռն , ն. ի Բ ադ»- Քրիս Թիշո: Է նխ 

մո արգելլով ղինք ինո ն տասն ամո: 

բերելուց: «Հանավլն. «ինչն Հի -լաանն 
մերձենայը առւ` ի յարեոյ կելով, 
ն. ընդ Հմերայնոյ վայբենուլթթեան 

մարտնչելով: զի ոչ Է ռառւամանե ացն 

Ժազթեցաչ, է ոչ ի խորչաննն պար- 
ոնցա: Սա իսկ ն. ւաժին մի շնոր 

25եր Գլխա ծարթծր- ն եր նոլոա 
Ժամադիը Է բայլլուցտ ոլաչտելի ալտ. 

սեբին է. /( «լայծ աու օը մալրուլժեանն- 

Ա մածիճա «լիոօյանալով ի փայտից 
Ժարփարնաը չն. ոչ փոխի զժեղե- 
ղէն ալատմու անն դան չ մինչն. ան. 

պաներ Ժամանա, ն. բնաւին Հերժու 

ռեր : որ ն ոչն այլ. ծածկել դալ. 

«ին իշր կարող ններ, այլ ն ոչ լուաւ 
Խալ զնա կամ 'ի բաց դնել արժան 

առնել: ասելով: Լ.-հլորգ է խզ եր, 
մագրուր ազեղեն» ազա ակատնելով, 
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«գվա աաագաը զոնլհութվանծ չ Հնգ: 
ն տոամն կախադայս միայն, 1. զայն" 
աու երեկոյի  յոթոաջ. դալեչ Տ5 " 

Բայց Թշնամին ի Հերն մանու... 

Թմառ, մարոնոոյ "ի Վեր նօլոա լյոյու: 
նելով մինչ գեռ ն. մոնուն են ՆՊ 

22 գեո. նս մալ մնոյն է Ժուժկայչու. 

Թեդ լինելու, Ֆո 'ի բաց նծան բր: 
Թբ- չոր (Թզոցն , ն. ձում: բանջարգք՝ 
պլիագյանոայթ : մինչն Փասակն ր 
քսան ամռ հլանել, ն. ի կարգի զԲ"- 
լոլ չորս ամա Թլջեալ որան Գազոր- 
չէր: ն զայն ի չորս ամոն որչավ 
բոնատի միոյ էշ նկիսոյ : Սամ») է 

քսան /- ԽԵ«|Ժն ամեն Հոբ Հազի ն... 

դե պիաշյանայը , ն. անտի մինչն յե. 
բնսուն ամ" Ե նազ է«բոը Վյբի բո«- 

սովբ ն եղեգան արմատով միոյն ` 

զնեննացն ալատճառն առնոյը" ն, ան... 

էբբու ԹԵւյերեսուն է Հինգ ԼԷնելըյն՝ 

Հաց զարեզին էր կերակութ նմայ ն: 
այնոգես "ի նուկ «ոյ չափելով: նգա»: 
Սայր սակս, վասն զի բազում ծր շշ": 

«աու «Բոբմնոյ . «օյսաես Դ սվա. 

ծանելին լխոչոլ Ը անալուն աք ա. 
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մենայն: նմին եշե Հխասեր նմա տկն, 
Մ. դաչայաշութի մատուցաներ մոռ - 

1 ոչ միայն այա, յլն «զետաես չար. 
չաթեր զմարմինն, ն ամենայն ուս. 

ոնք չարաչար նմա վատնգք բերէր, 
Ժողադչա այս տակաւ. մբ 4իլժշյ «զի 
«զյանայը՝ ցոր արկեաը ի բանջար 
չերակբծր : մինչն արձակեաց զվաթ. 
սուն. ամր ոռ ն օլտուը մրգոց 
է Ժ"օյլ, օլոոոէնա դերթակուլո ն ոչ 
սակա մերՃեն այր « 1. վալԹսուն ւե. 
խելով ամաց, ն. ոա ամենայնի ոո. 
ել զծաղ քսան ւուի, միլչէ. 12 ուժ. 

շուն ամայ «որմե կելակըքր Հաց ի 
Հինդ գրամանչիւ. բնգ ալեր ի 
խառն բանջարոյ ։ | 

Տավաշիք ոչ գիտեմ որպես «լայր. 
դաղոյն ունել բանա յաղագս Ժուժ 
ալութեան փավփադելոյ : Բ ոչ բնաւ 

աունու ն նախայավչտակնալ ուրեք 
չկատարած մոլա . շի. ծա դար 

Հալ վերակ«չե զմեզ ունել զիլրուցն 
զջետնումն ն զոր ի կարչիքն զոլ. 
լութ տոն պատմել : 

ՈՀԹոնտասն արդեօթ լինելով ամ, 
/չ աատաղաւալն դոլ: ելչանելին Հե. 



զոտառոտ 

ԸԵլր Եռայնայ - Ըշչավենաին ջոր». 
բոլո «րիս նշյբա» ն իրբու ոչ դոԼ 
աչաց շռչավենոցեն : 

Իրն էանց դիչերն ն եկն տիչ, 

անսանեին գոուրբն մերժ իշբեանց 
ե աշտ. էնբետն» ապես, է դարթծոշ.. 

բո«մ5 կաղու զնոսա, ն. առթակոյսբ 
որարէս 'ի Հեռ 'ի Ճեան Ֆոցին գորով 

աքն "է Նոյն աստուած աան իմն զու 

բո«Թիշն լինել դնոցին աղաչել Ըդ. 
«Հէոսն ե. ունայնացուգանել գներ 

գործութիւնսն » ապա ի աու. 

կատականս մա ն զբաբեցավո. 
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(Հեա զոյգ լօսելով 6ԹԵ յարիղեն 

Ք զքբ«յ առագակք, զինչ առաքիր 
դու սոնեղեկանային : Իսկ նա գուտ. 

(Թռբաթ ամենին Է ծեշ՝ առն: ՄՔճր. 

15 զենչ քրնիչզ լեցի յ«շՀազանաց: 
տմ... աշա դարձեալ ամեն - Իբբու ն 

ոչ Բ «երկա խնայե սուր: ԵՀ էրա. 
նելեն լատասլխանի ետ ն ասե: 

Զու / մեուանել, ոլատաստն աուլ 

/. ոչ սուր երնեցուցանը : Ցյօյսոսիկ 

լո«նալ աւշազակագցն մ. սոտուսծ թ. 

կան զօբու(ժի ՀՆ առւաւել լինել (բ. 

ծեցին ելան 7" իշ կոյ ջեմ ագոյն 

Խղդես ասգաշիոարուլժի Հ-ն ո Հզօրա». 

բար ղջացուցին ամմա . ասլա ն 

/(սոստռվանեցան դանօթենուվժիւնն , 

ն. բաղոշմ: ասելով Յիչեա ն զմեզ, 

ԼՂ է Դռզանէ աղազակելով զայս Հ ո. 

բով է. ո. ոտս դարձեալ անկանեին 

ոբրես նախ է խաչին՝ առ աշակելուտն 

Քրիստոսի Թայ յիչրնանս : Ս. 

քյ այնպես Հետենր է. «յլ բան շը 
ծանդեր4եալօ 2 ն փսոս Լ1ոտուծոյ: 

ՆՊ Ի/«յիոն Մոյոնի «ռուն է. Ֆոցա Չիր" 

բնտանութիշն : 

Ի«ն նեո ողն Հնեգնսուաուն աի, «ո. 

ԻԲ 6 

«1 
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մուլ գոլով. ՄՐ ԱԹԱրոաօլեողց մոս». 
չէ թոռ սուրբն, (Հերն նա յետ որու 

չեր ապատ, զվե գեո ոչ «ն. 
սանել բնաւ (Թշյլ նյո: է. բոթզոումա 
կոծ էր ն արտացաունը:Փեննֆանք բն: 

բէչով գորովական , որոդես ավո. 
Ֆե գոչելով վիշեաբարնիր ագա իւյ"- 
զորմել ԷՐբէ զե արձազնացե զաբ». 
Թի.Ն իչր' իԻօֆ Ֆա մարգտաիրտ. 
կան ակամբ Խայնալ ի նա, «աժ 
եա: ԵբԹ"'ի ոճն ,թո, է. առաց Ցճբ | 

զծայրյուած զ որով 121.1 ծա. 

առացեսոլ զայր զո. «յր «բ եդո«- 
Թեմը: , է. ոչ բաղում" աւրս 'ի ժֆ. 

Քի ն ոմն առեալ արգանգ կնոջռ 

արաուզ աոմանաացույնար, ոթշյ լ 
Ֆուազ ինչ աղվժիոբ Ֆորա: արգանդ 
իւր նրկագործնաց, օրպես անճրե 
«լիոանի (էնելով Ժեթնիթ Փարա թո ար 

ոո Էրկուֆս իչր որուցնակ: ՍՏ. 
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Իր»«իիծի ա զծրաշավփաո Ֆջանա 

զայս նցոյց: 
Ցե այսորին այլ ոմն (ին անուն 

Արիրանեքաի ի «քեկլբտոսաց Էլպի: 
իոսի քաարբոսի առպարանիցն, կին 
«թուն առզարչալվի՝ բարեպաչտարար: 
բնեամավցեալ : (ինս այո էրից ման ' 

Հանց մայր լինելով, Համայն զերիան 
դժեգավայն» բճբաննալ չորհքօրեոշյ 
ֆերերամբ: |. Գժեգան չարչարբնալս ՝ 
եյ կան չբ Խեսանքր, «Բանզե 
4եութ ԼՊ արունոողբ ԲԺչիակարբ ան. 
ործ ճել, . ն Ր ցաւոցն Մաղ. 

Թել յայտնել (եոստովանքր կինն ի 
Բնական աղզնագն մանաւանգ նաԲ 
մաննունբն Ժավաոիցն Բոց«կիզէին 

Հրո: անյութացնալ «յլ ամէԽայնք 
առ. 1Ֆն Իրոթի»ն առաշին էին ա 
ողբա ծվրոյն ն. նրգժունս ն արտ» 
ութ շարախառնելով, Փաւանեցու 

Ֆանելով եա'ի գազացվան գարձեալ. րալ ՄոյցէլունկՑ, մանկաեշթ իւ 
բոց: Ֆա նա ջրի զի քաղաքն ամե 
Ֆայն է վուտմելութիՖ չարաչար 
այատան այ : ն սուաւնչ զի կողմն այե- 
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գժենգան ախտաժետետլ Թեստի ոչ 

Ֆոջա լյառաֆագոյ 'Է որանեն է շշ. 
«ի Թգյլ "ոլ. մինչն եջջե: 

Լ./ծոծքան. սութբն յարո«Ցեաղ. 
մենտի զնէ "րոիցն աբնու ծառանեբ 

Ա .քազաթն, Լ Հեոն գներ ի Վեր" 
ախտաժնտելոցն : աար Է. զաասոուշթ, 

Տաք անունն, Վլրքատոսք, կոչելով: 
12 զջոուոն ալբոութ սոեյոթյոս ռոո.. 

Խեր: ոլն իմն զբիրան չորո" «Յ»- 
Խեր զջերմացելոցի զմարՀնո Ք Բ" 
Հանլք որպես Մով«ծս է «ԷՀ. չո«Ր 
Երբեմն » ապան զմանկունան արգ 

ԲԺժչննը։ կնբկուբ ախորժակն զո.
 

ցա նարգեր ճչան տալով զայն ան- 
ա.» ողզջուլ թեանն .5« Նղբիմրթ զէն. 

բւկուբն բազյրութԹնամբ ոջ "ւ 

ծենալքթ ա ոթողես է -Քեռյ գի«բոու 

այնսլես վաղմազակի մարուցնալբ : 

17 նղթա զյա Երժկտն զգոՓացո. 

ղութեան 11ատո«ծօյ զծամլւան ԸԴԳ 

Պաշնսաինի Համայն ն. Ընդ ամբո այն 

Լառրի« արագարարթ անցանեին չն 

ամենայն ավխատտաժետելոց բաղզմո«- 

Թիչնձք Ժմենայն ողմտանց տո ւ 22 

ունեին աննախանձ է անվարձ բՐղ. 

ԲԺչնութիՀՆն առնլով 8 
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Աոպի«ի Էր»գործութիչն փա. 
բոց ն սլաչտամանց բաղուվ՝ է Հել. 

լենաց«ոց աբար, էբր»- ոչ. մլոայն ի». 

(գրիլ ո բարնաաչտութիչնն որ 
մեֆագոյն դոլով էր բժչկոՎԺ նան Հի. 
-ածրաց , այլն զմիայնակեցական 

կերպ զգենուլ, Թէրնա ոչ «-բքբ 
վառն տառ սրադնատինացոցն , ուր ոչ 
Էբ  յռաջագոյն միայնակեցեաց իո. 

կապես « նախ առտուածայնոյն իլ». 

ՐԱրնի «յործն գնգերիլ, ն Բաղաց 
այնոցիկ բնքնաֆործ կուց «բոան. 

չեչիո «Է ոչ անհուն շնից Էր 21.22 

լեսաիեի ճ ոչ միակեցաց , նա նոչ 

ումն առտթինութնան ե ոչ ոթ 

վերատբրութիւն ոու ւււաղոյն « վասն 

զի ՄԵղիորոո« մեծն Անառնիոս ն 'ք 

Գազեստինի աուած այինե Իլ». 

Րե՞ն նոչելով բացափայլեն - ոմն բզ. 
Փերացան ն. միւս մանկութեան -Շ- 

Խելով դծսսզին ճ զառաբինութնան 

Չեր րվայելչագան: 
` Ստտաւածայնոյս օչյամեկ Իլարի՞Ֆի 
ԱՆ /4 ոմն կիո լուաք ածի /2 Յա. 

պորոն կռշթութինոսէ , 'ք տասներ. 
բորդ ամբ առակին զրկնալ Հլո-- 
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ոց «բ Լ զգո բ-ր զամեն ֆա. 
խնայ էբ աու. բժիշկ» ն «չ իչ '«.. 
շել: Է զամալ զորաց Բժիչֆն Ի 
չարի"ն, ն ջեր» առնալ, ըըյս՝ 
Լթգութեամբ գնաց ի տուն իչբ' 

Յնա այսորիկ ն կառավար ոմն 

փ.բազոթեն Գազա | վերոյ ամաց 
Բերետլ. ւ նա յումնմնե , Վէբ«բ 

գիական լբոցոտեաը այդպես` իբրն 

"1 գԻզբր էչ «եզի ամբոգի բքրծլվթ 
մինչ գի անշարժ կայր ի «շտբճան, 
Հեյլենացի գոլով: առրա միայն զո«. 
բայուլ իչն սլանգոյն տունալ ։ բզ. 
վերնագնացութին բժչկո«(ԹԵանն 

փոլխանափ առնոյր - ն այսպես բոտ 

բոոնի բժշչցո«վԱնան ծոզւոյ ն. «զքու 
Թիւն մարձեայն ՀՓետենր . նբբն մե. 

Փազոյն նանս զբոորին աա ԱԱաամ: 

լէ Բ ոգրշյն : 
Զի» Հողա որ լուռ կրաասար, 

գին այնմիկ որօյ անուն ՄԵշիկա քր 
Սշագարակոյն Խրուտաղեմբ , այն. 
պեր Հղջրարար կապանզբ նրվա. 
Թեք ե Վայրենի ԳԻԱՆ բմրոնեալ, 
քբ իբբն զի Լսչ բապակք երկայն 
զրէթ զեա ըռատենցուցանել՝ այլ. 
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բազմաց յնվարծավք պատածելավ 
զեր» վարեր, «մանց ունչա ն". 
"նոնց զբ անա ն ոմանց ունկն ա. 

աամացի աֆանկը, ն Ճեռթ ն ոռը 
ն Հանիր Ժազոացնակ եր, ն թռ. 

ԱՐԱ ՈՆՐԻՆ բեգ արգոն 
բագերեքլով։ Ապի» Հացի ո. 
բեմն մերքնոյյիզք Բնչ ն արունտավեգթ 
ՀԵռվՆ ոմբոնեալ իխատագոյն ագո. 

Նզթ ած են առու ամնեիմ:աօշն իչ«Հի-ոն: 

իսց նա մազզասկթ գալով, առժա- 
«Թեյն Ճեռն եգ / վեբ «յ. վոբ ԵՆ «ոյն 

այնմիկ ճ ասաց զածաւոթ անունն 

ՔՐիատասի՝ վարվազակի զեն. ք բագ 
Փալած Էգ, այնսլես Հեչավւ. Դ Դե. 

բու. ԷՐթ զի «չինչ պիզծ ն զազիր 
մնայ ջան չ այլ: «զֆ զեբբտաօարբգն 

Է ազատ յամենայն չարեաց տայր 
2 Իթ: Բ այք ոչ նձա 

չար նչ կրեաց ն ոչ չոլ» գոր- 
Գնաց : 

 Ֆմոն, քբ ջուրց գքտոց «բանչքլիբ 



Լ. 
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անա, ն զուզաճաւասար ոյք. 

Բղենր: ԾՐԲԱՅՆ «յբ ոճն «էնփլբշբ: 
քոս Սերքոնոս անուն ի բորարեն 
Բնու որ վայ աո փարմբբ ծօ- 
վոն բոլորովիմբ կարնա 3 զին 
լեդ նշեմ... Լ «րքան իցէ առվշր««Թե 
դիւաց գժնգակուլնան՝ առնելե-ի 
վերայ նորո: զբժշցուլԹմաֆց ՀԽաղրա չ 
ՈՂ ազան ո-ն տարան անյոյո- "Ը: 

ն իք Հեազանցեք ծովեզերին Բէ. 
բել: էն այսբեն գբանչելին գներ 

նզրթարցե զրագցրութիւն ձորգ»: 
ազնտութնան. իսկ չար ԼՔֆեոնն 
այն կայր Ընտ «յլոՆ ՍոՆգուֆն Է 
չարք» ն յառաջ մառչեր «րրոյի 
(2 2նոռն չարչարեն Ֆելոն Լ.-բբոծոսի 

այեպնա ֆալով: գիչբ»ո Բոռռրանցք 
որ սփածնալ ն չքարչեաը ղեց 
ԵմբՀբոնողացն ի բոց չարժնալ 
դբաղմո«(ԹԹիւեն - ե յ«Նկարծավի 114 

կաշ առ Իլարիոն գթնարկեալ զնա 

Մետուստ ն. 'ի վերո» զլնոյն նրա. 
Խծր չ Ե ոթ մեր42 կային զոչնին 

ե ածիւ զի մի ինչ չաթ արասցե 
օբբոյն « ,թանզի ի ալաձող ն յոյ- 
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չոց առպբինութեանց Թարչավնալ 

ձր «արվեն, խզ ձա չածլք ա- 
անչ Թզյլ «տոշք զրնջգիմամարան 
ԴիՀ եչ յի« . Է ծառսանալ զոտելյեր- 

նքր Փաս զծերաց գրան 1րիոն». 

աեր կար ըեզձոնն, ն, զԱ-րլ»» 
ջուարԺ փացուցաներ բաջավխրատ ն 
արական գոծուԹիւն տալով Աու. 

Ջենի այնշՐ մջ անցանելը նքն 

1չրիոծոս պո«գանել կամելով ԹԵ ոչ 

առ. անզածացող անձն եղե բարեգոր. 

ՓֆութԹիշ-Նն ւ ատթե ոչ ուսա աու, 

հել զոք ԻլբՆ բույ: առեալ զկին 
Է զորդի» Է քեչս բաջումն շրչաովի 
կարծեր նմ» բական ԼԵՆԵչ 'ե Հո. 

տուցում, այեպի»ի բարեգործ ո. 

Թետնց , եկն առ. սուրբն սանս: ար. 

դնզք ընդունել ջեչլխարձ՝ |Գերբն» ան. 
իաագեալը ԹԵ զայն րատուցանն 

ջոր փախչել յոյխ մանե ուսաո իչա- 
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զիսես որբոյն քար ծառաներ ։ ՈՂ չբ»ւ 

Ժանկարծակի անցամն: ապա «չ. 
ոռվգքն Բ-բոՎթ , այլ. «րան ա-ն | 

ՀԵՆ այչոց ածա առ. Ո 22117. 

ռայ իւրոց վերագեելով: «Վ «բանչե.. 
լանչ միայն աղգմլոք արժանացել 
զնա բժչկութեան . ն դԴնետաֆջ Ք տուն 
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ոբ, ոչ ուրթ «նման կարո., 
ծալ: ն զարթուն է՞ր այսպես նտ. 

Բոշգոյն անարգել առներ : 
ԵՀ «չ. զքթուռրագրուըն խշալէ, 

կոա .քաղաթին Գագաց այեպես իզ 
թրեի բեզե «րանչելի առն, է 
այսպես «նսֆառանր ։ օթ ե. բրիստո. 

Խե ձր ն ,բրիստոնքից բաժեցյն , 
է. զատարթեթ Ֆա ավոր ութ ք իրն. 

աան ջանա ն քնքն ունելով 'Է նռ. 
մշչո«Թի«Ն, ն ի 48նոՖ պիզծ գոր- 
Ֆոց կավարգութեան չդիշականի 
զազվաճն լէնեթ ուժգին Ճիռյն Ի- 

աարչիկո«ի չիաթուագզվութոեկրան գն ն.. 

դորֆ կատարել« ե Մարտն ու. 

Խոր ն զջոռարութիոնն շչ բերք. 
չ«Վ Խրադինոա« Լ ոչ, զՎԹ:Ն 
ՀԵ, այլ ն զջ ծշյանան. Խորա» է. 
ֆայոանել ծելլենացաոցն , 
ն. «ելե Թ6 ւբ Է «ըեութին Մո. 
առան: բո պերվասսցավի ւ սութբն 
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տարար րոֆ ղթնալ ասն Ընֆեր «լ 
80 01:47 զ 4իսն Է սարոթաս ազգր «ոու... 

Խել զիբան Հ այլ «լյաովես բոռջոոմ՝ «.. 
«օլԹով ունիս ն զրորաւմ նույն Խաղա... 

տող: ՄԼ Իրադլիկ»«- Մ8չ ժամու 

րովբ : յլ Հարկ Հծրաարորկին ք. -. 

586 ի մենջ զան: «յլ «ղոչ քաթ 
Հայաել Է յարբոչնեաց գադարեցո«- 
անել: ՄՔֆՖնե ասե: Ցուլանաւմ` սան 

ֆորա ազաչնը ն ոչ փոյելոչ Բ Պ»- 
մարելով առո. 1Նոռուած չենել։ 3 7 

բանցի իրբգ ՀայօյոԹեան «լատ. 
շառ Էէ «ոռ էոջ (ԼՆԵլ։ ճ «յլ. էրբն 

որոց մերձ կան ազաչեչով: «լար» է 
ՈՊ գնագայն ոչ անտես առնել` յ 

ունել. զիտոաչիցոան չ (չշանալ, ճբա- 

մայնթ զրաժակն րով տր «ռի 
էբ բոս» սովորու(Թնանն, էր «բանք 
Խնջեղնն ծր, ն գնել է 4եոն իտ». 

լիցոտին : Ձայն Խորա. առեալ չրսգն 
մաղթուրթ սրօկեալ ի Հին է Հբավարն 
բեգ զինուցն ն Փառացն ։ զի ամենն. 
բեան կապնալք Են գի«ԹուԹեամբ 
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Ֆաֆառւավացն Ձայն տնսնալչ ն 

լեոսաովաննալ չխործա Սատուծոյ ն 

հորի, առ Վան գերը ք 
աուն իւր, «ռւնալ զջուրն զայն որ 
ջ բաժան Ո 2122 4ի կարնա ա. 

"պազանել զամենայն չ առա ն. րաշ. 

աների հչանաւ խաչին (րեր ն ի 
մանք փոխերշհեր ք վեր«յ Իտա. 
լեֆջոս ազթնալն Ն ի յետքն ամտԹ 
աբրկանձը զջակաաակամարաան . ն 

չն էրբե ։ 
Լ.պաքէն բաւացան բարեաց Նան 

Րէ"նք ն «յսզբին 6Թե ոչ լշր ի 
քարգին յա«Էրաֆրեջից , «յլ երկբե. 
ՀԱՐ «ի յ«նյագութի նն գբօյն փաբ. 
չել". Է անջանս Հե բ «ե. 
հայց: մանաւանգ տու ի ոլյսիսի 
լռոզաց. զորս 'ք պատվաւԹիւն բ. 

րեաց այոգես աւառել, դի»ենժ՝ չ.- 

Ք: ԼԲ" մգ զանց առնելով: 
ն. զոր ասեմս բարիք ն աւանդգեոՐ 

Ճեղ ատուել Լ «յոգ զնոր լո. 

բԼթն 
` կուսի ումնմ ն նր«նաւորի փով». 

շոռ մանուն տոզբնաը, իբն ոչ ե. 
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ճաս առվանացն . զինչ բքնրեր «" 
է գորովԽ «ոլ նգնու նանն. մոզա- 
զոտ արունաավ այր զինբն այնք. 
սք աաեայգոոնը անպաաունալ սչ |որ- 
Խայնչով աու Ֆելրումն : ազեձի (ԹԻԹ- 
«բէ ւիեք է. գէրսրորաի: լոմաեո՛է 
գից փ Ճ4եոռՖ գրոչՖի ն. բոորած 

Գերժավ զագս. ապա ն. բանս 

փագողական» որարես |(նբ` զարծծր 
առննը, (ԹԷպԵ ամենայնիւ առաքչի 
ԼՆչ 6 աննունր , առ. չեմիշթ սոն Ցու. 
սէՖ փորնալ չաղ» եր: ճ առ. 

մայն փացեաց 'ի 1իւ«Ց յի ՀԽ »- 
սիրութԹի«Ֆ բորբոբեին Համայն թար- 
չէր սու տո զում» մանկան , ն չարա 

բար "0 Խմանք ունելով ն. (չտա. 
բոթ կորնչիր 2նանքր Է Հնայր յոյ"- 
ՆԽապես « դգարմուցտենը զգ» գրշբ- 

տէր զատամուն» չ գալով սու երեսն 

մոտուց ն. ֆ Թլիոչն« անցարբ 
զարգարնչոյն նստեր ն. անուն ալբա- 

փողին /Խստարար գոչելով: Ի«է ճ8ր: 
Չակայքն զգացին զչարծն , Ո ՒԼ 

ծՓանրութիշՆ ՖԽոթա»` ն. զմնե նանու, 

Թի-ն անոնսը Հարզոնեն 1.1 
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Ֆայն ոչինչ ճամարեալ՝ աֆեն առ 

առրբն դվոյսն օդնութիւն դատնել. 

Էջ դԵՄ՝ ատելի վեվոզաեՖՆ: Հայր 
օեզիՓավզան : տսնն , օասանա իբրն. 

(գէր, Տրրէ5 փրեելշվ «երէո»- 
արգեն : ԵՀ նոր» որոնել Գի-Ին 

Խլանել, ե գեն գոչեր : 1՛Լ բոնո«. 
(ԱՔ, որբթոն չարչարնալ անիր». 
«իմ. Հրամայնա ինճ Էչանել, Ֆառւար 

ՆԱրոա«ծոյ« սակայն «յլ ոչ: ղաթ 
է: գալի է ոէրման ԹԼԹնե յեր. 
ճեր ԸՆԳ սնմգբն Թաղելով եթե ոչ ՛ 
ռր կանաց զիս մախուցն արձակնու 

6: Շարժմեր այս առ. Ֆազբ զեր». 
Խեչին ն ասն» վզսկապնա մենծ Լ տն. 

մարտնչելիդ , դոը ղզօբութիշն ԹԵԹ. 

զանն ն անօաթ գնրձ4ծին ըմբուննալը 

քո: Ըեգնթ Ճավր թան րմբունելն մբ. 
գրել «ախաւանց- այլ «յԵ. 

պէ» զոհած կյան ահարդնրեր 
զարդուբ : Իսկ գեն Թազքուցյանել փա. 
մելով, ճարն: ագամելյ լեռատտովածք 
գործ լոշաշյ «ունելջվ ոթ ՄԺ |»- 
ւարեալ էր, Է սույ չոր զոբ ծշյ «Էշ: 
փաթիտ. Լ լւթշաղայն 

աան: ԵՀ ոչ չի (նչ իՄ եպք աո 
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Խա նաչել. զոր «օր «յլ Գն ՊԸ- 
Ժուարակիր քոռջում՝ գժնգավաոգ գն 

աոարոթն ւ էբշՇ Տղրաոշնաոո. 2.2 մոլ. 

որսից Գիչէն » սոսա կուսին ոզջախոծ 

լեալ Է օգյոյնալ յո«ղարգեր «ո. 
Ժամայն բեգ բնրոզան ն տար Ե« 
«չ «քեշ. Ըեջ մել. ունել իշեանու. 
Թբ-Ֆ չար գիշաց ։ Է125 շչ, մեք .յ»- 
ռաջագոյն ռոտ պրս Ճաոու Է ոչ 

աֆլրոթն «անասնոց Թճ ռչ Թոյլ թաւ 

ԼԼ Լ»տուֆըյ ' քանջի ԶԸ առ անտ. 

ոցն Յռրայ Համալ նառչ ն զոր 
բառ փողին չյոլոն աւնաարանն` 
Ճել մանաւանդ լո զորութնան 

աոա աու 'վ ՔԲրիաոոսն արա վասն 

Ֆորա կոխքլ մեզ ի Վեր«7 «Հի ն 
կարշտաց ն զամծնայն զօրուԹն ԹբՀ- 
Ֆա ւոյն ւ 
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ԱԻ «նէր Էն «յս այապեաչ ն 

«հարմ» ինգնրը ամենուն առնուքն 
ֆան զբանչելիան: Աա իզ Համ. 
բու նորա: մինչն Չ(Թագուոքա: մարվք 
բր որյա ն. առաւել ընգ զ«գտ երկրի ի 
սարա մամ անցանել ն.լյայոնի չէ. 

քր 2 Հոչակծր եե չար ն ԷԹ բու 
բի: (եպծամ. զբ (Ռազուցանել նա. 
մէր Չոն, «յլ նար բէրանա բոռ, 
մաց երգել առներ : անգի աաա. 
Ցեչոցն կանգվտաստոն ոմն ոբ մանա. 
Լանգ ծանօ«Թ նր ն մնթճակայ (ո... 

գաւորին, ի մԽնցուվթնան Հասան 
նա դն ունելով ն գաղտ լուավեցու, 
Ֆանը զե. ն զջիչքբն ազազավեր 
Համին ն ծառայեր ն կրել «. 

աամանցն առներ այա ես առանձինն 

ջոյթ «թռ (Թագաւորն կոստանգիոն 
1. «գաներ զարան ն. զեքնգութի-ն 

աու սուրբն գայր" քոց "Է նա ի յաւ 
չագ.. կշերվսասաասվեեն անսանելավ 

ոթմն՝ դոշի, է. ում` վասն՝ առժամայն 
ԱՀ-Ն . Բ չար դնեն զգալն անն 

7 
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Հարոն ոչ Բորա: ատում է 
աասանումն (Ֆեր. Է քեր Համբոն. 
բերվեն իօվցն բարձրացուցյաներ 
այրն ն. օդին այր ոռի» ոչ ԸԴ 
Ժերնիթ կալով: ՁարացաՑ մեր- 
Ճակայան ոչ «յո միայն, «յլ զե՛ն. 
Խութումն գոլով ««յբն այլոց (ԷՆ «««Ի 
զէ ոչ «ոգ ւց «իլն է իրար» 
Ցառց պատասխաներ քաջագաթճար 
դծարգմունս սրբոյն. «յլ. զՏա»- 

ոլն սարիսաինացաոց զլեզուՖ (ամ- 
լ-ՎԳեւն (ոպտսվաներ ի Ճեոն «յն. 
«է (Էլոշի որոլնա աե որ է. 

բո 
Ջավանու սվնանկր, զծարցանելի 
Լ. նՏՖ.զծնա Հծեյլինակած, պատաս. 

Թանձր մա, ոբ գիԹացան չար 

աթունավս ջոր առ նքի (Հաանու. 
Թիւ անե .. Եր»ծճլին ջ չեզո Փե 

Մմայհմանք ոչ ամեննին 2ամբերեալ 

/2 բաց գեալ դԿանդվարա տոան « այլ. 

փոչքր ըահուն ՎԻրիստոսի. 6. Հրա, 
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ման այր փչել Է բոց չոր ԴԸ 
«բթ: Իշ նո Թէ ն ազամոշյ՝ Հրոմու, 
Խազն առրաաւորֆը չ ն. սուժամշթյն 'ք 

թոզ Փարածֆնր չ ն. այրնհ ազատեր 'ի 

Հեա Ֆորին. 1 Բերե Բով Կոդի. 
աատռան իբր չնործջժ բարեգործու, 
ԹՇՆ ցՆ "սնի բարնմրաբար սրբոյն 

փատաացան եր" Իէ սրբոյն Փց ԺԵ. 

թմ էբ Ֆո«ցեաչ, ԼԱ. ոզվնեա»» , «ած, գերավրիմ.. Է. էր ձայն ռոք Բրե դն. Է լակի «ր 'է 41 որ 
՞ւի՝ Փաշասար կաւոյ ծամարիզ՝: 
Նշա ՈԶ Է«գոյն Շ օբՀեութիչՆ Լ 22772 

զիոլխաարնալ չարազ զոսկին Հրամայ. 
Մա րաո հնարը ռչ միայ 
զջեն փարատնալ, «շյլ. ն զոսվին ան. 
աբատուն, աա: իրբ ոչ նուազ 

«ԷԹ րէ-թ լերոգիրությ ոով 
Ցոոթանել :: 
Ապա «շաակա Փառարակ ամենն. 

ոն բարնաց առւաջի հ. 

չնաչ, Փաթ, է «յոոն» «լբ ՀաՐ"շր 

Քարին փացուցաննը, «յլ էս 
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բազմաց յանբան կենջաննաց զիջա. 
Խեր բաբնսիբարաբ՝ որբ կիր» ««Ննին 
է. զբօանին վերազագութթնան չ իբ. 

բո Թծ ուլ» մպժ:նծն բզու ավան 

1յաղԹ «ոշբ նոյ, բրնաագան ի ՀԷ». 
ցումն չարժեր դիւաց բնակուվմի-Տ 
Լեւ Է Նոա « ն բոնուլԹեմբւ «.- 

տա ի բազմաց Ճենռտց ճազի« ա. 

ծեալ չրքելշվ Վոչ» ն փրփրելոմ: ն 
զան զորս գիշածարք լերն անտ 
աւնեն , Հծեչտիչ այբն Սրոտուծո/ Բո 

ժոչկնաց : ` լ 

: Ն./«ռբին Հասաներ Ը աու. ՀՎԼՆնտո: 

զար մեծն, 1. ջեժայբ «գով (34 
այբն Հոզմնոլրալոա՞ւթ : էւ որալես 'Է զե. 
բյ մանկան. Հայր ։ «յնպիալյնցնաը 
կայօվ եր: ն. թարի Փամբառւավ նոր 

իազվանայր «վոու«ն ն: «անոջերգ օւ. 
Խուանք ԼՂ Իչարիոն .ճ «իբ նրջոոթն 

դրավ ոզքուներ ' Է զոր» ւ Աթօրչոց 
առու բներն գային յորոց ամաբ ԲԺ ՐՀ. 
ՑուԹնան ծասանեքն՝ ազարոիթ 112. 

առնլքոս զ Հետագոյն զայն Թչտւաաաոծ, 
Թջւնն, ն ԹՎ զբժիչվն մերձ "«Ֆիբ. 

ն դոզթ զարաուգի Հայլուր Էգ եբ" 
Լոր: առա ամննսայն Փոդնատվեի 
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ոյխողէս առեալ զելարի"ն ի 18"... 
պաւիաս ոթոյ ն զնորին  բազցրութի՞Ֆ 

քրբու ն վանորնայս ամենայն ուբնք 

Տաութօցին , գործեալ ' է Փոս ն զմբ». 

ֆետա զգնատ բնջ առտթինութեան - 

րոանել: ն այլ" առթօգութն անց « ՛ 

Հոր «րաոչել ն ծայցնալ տալ իչ. 

բաբանչիչրոցն Լ փանորայիցն իչր 
ւյթաա. անկեալ նբանելւոյն այխմին 
տանսանել: իբբե զի օրինակ 'ի նմանն 

առնուլ եղանակի նլօձաւորաց : 
Ի«0 նա ( գալ. Ժամանափի աջոյ 

Խալ, զԹռյն, իական ք փանորայիցն 
ւե մատյել ն կերն ն. 

օրինակ պրրնեշ» ,քազաքավարու, 
Թեանց., դոմանս ասեր ն զոմանս 

«ոն քր , մանաւանգ առանդգեալ: ա. 

ոա ն բաւագանս առնուլ լյ"ոռւաբի. 

Նոյին բացավոաննր ' 
ԳՏԵ ("0 էրբեմն անապատն 

կաղա, օարպես զի նացն զոմանս 

մոշավերաացն որ անջ ն. ոմածք ծա. 
մայն բազմոթի«ն այլոց աչակեր. 
տե շյբ Հանգնրձեալ ծի գլ 
Ճաաարար ջա ի ,բոզաքնն Լւգիա: 
բոտ այնոՐ աւուր չյշորոաՐ ամենա 



Ֆալխաշածգիոյումն եի, 6 -. 

մնեֆջունց երնիր «"եննալթ չոչ 

Լառլւռը բ.  98բ 

` 
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2 փբբն բարի ինչ Րր նալ ն 

ԸՇաբարոուվթնան . ն Փանգեթմ աթ. 

ռուառւաշ Հր ազաչեոչ զլառու սած վոն 

դԽոյա ի բաց կալ նոջա.'ի աբատրւ 

Շան ն ա Բզեզի: ն. զոթոաագարն 

Բեմական աք, Է խաթց 

աորալքզումն . բրբու է ինքն ճղյին 
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բուբոի «րես զի որ Ղեոցին «շար». 
աուուԹէ զոձողն Համար փ Վեբոոյ 

գլեոյ «աակ դնել: թանզգի ոովոր նր 
պատելով զայն գնել Ճնուամբ: ր: 
ՖԵլոյօ ռաագն Լ ՉԼաթգրատտանբ արբոոն 

ոշՖեթ խոստանայ Գրեն: ե. ար: 
«րզա ն. կատարն ի ֆեբթուն 

Ճեռոն «ֆբոութե' Ձայնն ամբաղ բոռ. 

«րն մկրանյան ամենեքեան որ» 
ք չուաաւորեջան անձամբ» ՀՄՑ 

շորս նմբն Ճոտբազ ոչ առնել "յլ. 
Թռզուլ «յլո: ն զոր» ԷՄ" շե. 
դանակքլ- ն արտտաւիրանգք այս 
Փաստա աչ ն բե» (րոոուաթինու. 

Թի նոցա նզեալ: ն մբ «յնա» 
2շջգումՆ անաբունո» ի նոսա զոտ. 

ա... Լ. Գոյա 1:74. քեւ է Հրա. 
ծուԹետն տովուծն ՄազԹետլ, էր 

բո զէ գիչբ.« մատնել. զծՓոգաոյն ՈՊ 

ռակու տալ յընչիջն ոշնել ի «րնտ» 
ն ոջ տեսութեան վանիցն Լոջո ն "չ. 



ՎԱՐՔ Ս. ԻԼԱՐԻՈՆԻ 405 

«այչ «ֆոռւթնանց արժանացուցա. 
մեչ Ներնաց « օրողնա յաուաւենլուլԹԼ 

անար, մ.րթ արու. 
Թի-Ն բանտա ծին ։ 
Սբ» Էշն Հետին ուր մն յօժայրու.. 

ով տնցնալ գնաց 'Է.վաՖոֆ որ ՆՔ 
կոչնջեաը ծր. ն բնցալեալ զնա. 
ռաջնորը վածին այնմիկ ամենայն 

աներ մ 
բարոթե չ Ը. ամննտնատար ի Փեչսոու, 



0 . ծ 

ճան բ Թի, 

Ֆե Բ Լ: Նար արեր: Է. 
ամն 

ա. :: Քարբր Էշք: 

։ ՖԽ ԼԸ - 

Փոլ: 7 ով Գոմ ուավ 
: Ն Բ 6 ատիբարն ռուն 
բ , 

քե » թոր 
քբրն ՀԲ 

: ՅԵՐ Հ է Հ: : ԻՆ նաք ախ ՒԶ Լ 2 

բամ, բոյն ԲԴ «ջան "րե չռ, 61: 

այլ. ",' Քե, 

ՀԼ Իրա բե ԵՏ: 
Ա աո 

ողութ: 

բրզո այից 
ո 

7 
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աթ. բանարորուԹ Ն զայի (Թ: ։ 
ԻՀ երբեմն արբայն ն փան «չյա. 

մնգբորթ ըն 

Խորանել: «աի» «անան թ բաթոօցն . "այչ. 

ակլ. գոզյքուք իծ որ» 1 գեշ 
ՀԻԷչ"ՎԼ ա մե 

կլբօեսւթթն ոչ զարարեր արարեր զէզ- 

այե 
«որել: զետ «ք գմպ Հոամարնալ առ 
ի մաղթել զո» առ Փոաշօոօ վին : 

ՈՊ նրբեմՖ զոռչար Բասթթյո ՖԽմշթ ռի. 

ՎԵժնաաաաաուն սժոն . իակ 3» գոլով: է 
Բոթծենալ աբատմճասս զայր ճոռ. (ոու 

Թ:Լ-Ֆ նուլ» եզն» ի ւե 

ձա մրտ դոլա, է «իրա Ֆորա էառկբ 
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որ սանն առանձին զարրտա մեր « 
«էչ աա բնա դերրարն ոանջի- 

Ջշյտտաիկատամբավարալ բմիբա 
Ֆեաչ իԻ«իբիո«, ԵՀ ոչ. ազա ց «ածխ, 
Թո որքան ծոտնալ Փ այս «եյ». 

չ-Թ: Նա բեղդեմ սակր Հարթ» 
(ւբ անյագութւՆթ -ոտոց «խառ. 

զայս 'Է «առրմնօյ առնոյր շոտ « պոչն 

լէ ն ճչանգնրձից չօշՔ0րա "յ" 
Նմա նզն՝ ի ամի ԱՐ ՀՈՐՆ 

չեր չթռաջ զոր» 
Լն» զամ ՀՐԵՆ ներեք փո. 

բելով մեֆին իլարիոնի, եղեր ի 
բազմու Թէնք . մասոուցելոջն . վասն 
«իյ"ւոՎ ծին որբ գոյքն առու նա: մեռ, 
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Խամ անոր աբեր ախտաժնան աչ "Լին, 

ոու ՐԺչիո«Թի-Ն իմին, չյ"ր4ե 
դիոոուս արգկային որատությ յմեա., 

բեր լինել օուրբն ն գժուարաֆայր 
ԺԱշելոՎ առաչին ոո«(2ինն , ն (ոլ. 
բոազում` անգամ արտագաունթ «ուժն... 

Հրեն, աք Քղբրչն Հարցնալ ԼԸ 
«ղոս: ալրոոմու(Ժեանն ա 11.772 

ռանբ- Դարձեալ յաչիաթծգարձայի 
որֆեսվք - ղե զփառս է զվարՀռ «չյո. 
22 ոնի զիմ: որդիս անսանձ ք զ՝ 

ամենայն Գալնստինի ն որք չո«րջ. 
ղդովաւ ազարակ.բք՝ իոաաոթեն զիս» 

Ւ ութ 2 ձաւասախ չե ոնաութա.. 

կոն բնծայեք ինժ պրատիւ : Զայսո. 
«Էէ լոք այր բարին «յերին քղ. 
բյրո«(ԹՔ-Նբն իմացան նն գաջ» 

ոո լխործի, բազում ազագս 

էր ազն է ոգե, մաքրի մ». 

բալեր 



ԻՐ Բ"" 
ռասա ավատցմար մնր4. ի." միած՝ 
Բժչնաց : 1երչ առք «ճռտուգնար: 
աորաչնիՆ »Շթէ» Վարար ԻՐՐՅՆ 

ամուշգ ԷՎ աոշրբն լիագագա Հոգե». 
բովան իրի աղքա նախագան, ա. 
ոօ ամ Թէ ն» յեր(բե փոզխաֆրծ. 

պաա «8. Փատատտավըն - զիտատագոան Հ: 
չրի ավայ պատմբր յոատուգ րմ: 
Բելով զՍԽաոծի լեշանակ զոր «ո 
Լաուաֆ արտագնայըյե՛: Իսք պբած.. 

չելթ հորին Է ոչ քաւ Թուր». 
"ց ո. զոիթելին զոոթիւնն ա. 

Խալ. Բ-րձէր ե գժուարածայր -- 
Խկնլոցն ամբովնումն . ն ոթաես աս. 

թուածաին Ինչ զաղցրո«ԹԱՐՆ ն. 
փզփնկութիՆ Է անշսունչի Լ(»-ԽԵ7 
աղբիւր Փաուցնալ Վնա՝ յոյժ Փեա»:: 

բուն» մՖաւանը, բոշ րծ գԵՆ 
բարն փյորդծլ բոռրուցն` ն չրաւա.. 
Լ222 յզատրաստել: զի ծեր եր Նիս. 
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անաչ է բազոՐ Ժուժկաչլութե. 

ՆԽ. ն. ջոնբ առաբինույթնանն սա. 

գակ Խն, լնուվութի ն իրս» 
զոթուԹնանն Տ 

Արգ քրբե էլաֆել զամչբ 'ք.յ»- 
ւախավն , աթաղ. բնգ ամնծննսնան ել 

ազոռարայաթարնաղչոյն ֆ. ՀծովուծՆ- 

ն. առժամայն բազմու ժին մոր գ. 

կանն իբրն երկուց բի«բուը ՎՄ Հե. 
ջեալ Էրբե վոակք ն չբիոլատն ալք 
չիռվաւ Էրրո ոչ (8Եէլ ովեբա» Գբ. 
Ֆար (իոօանակին զանցս ճանապար. 

Հին, աղաչելով առնելով ընջ պա... 
դատանս ջերմ՝ արաատուս ոչ Բ բաց 
Հեռանալ անտի, ն ռչ (Թռզուլ բայն 

զինքեթնս ախտ Ֆեղութնանց ան. 

օգծական ն 'ք վոտանգցա ն. անբժիչը՝ 

ով Բոլ Խութի ոյս անձին 
Ի- 
ԵՇ աւուր նօԹն անցեալ ն 

ռուրբն 8Նայր: ի Ֆոցանե այնալեա ան. 
աոա «նվերի ար, ն ոչ սուաղ, նե. 

բակոչր ինչ գենլ Ֆերելով Է Հակ». 
ռանեչով ն դարն անջատումն, 

ոչ Բերելով: «յլ ազեխարչ գոչելոգ` 
ե ուժգնեածի Հեծեֆելով, ծաայն 



443 0ՎԱՐՔ Ս. ԻԼՇԲԻՔՆԻ 

բառերով ազծֆլիրո 6... Ճասբնոոնբն 

ոմ Փարա, «յլ. Հջելբոնո- 
գոյն Էր ԹՓԿԵ» :ամ-Թ:յբ. Է 
Ֆո աուրբե ա զմեբ4 լեե Յէ. 

ավ ոթ աֆատճննք` ուն նթ ԻՐՐԵ ՐԵՏ 

Հայելի 'է 481 բբուԹման ։ ւ Ժջքն 
Հարկաներ զետ ն. Հասանեցասցրաննը 
բերել .քաֆոնճն զրոարիռբ Հօռին 
զչջասրուլմի«ն : 

Լեպրտ չքոգաաուն յ Ազյոարցն ոջ 
առեք Բեր չեր ՍՀ-ՆաՐ8էՐ Է 3» 
ոնց է. ւ0օԹՆ առուր» Հասաներ բ 

լիսշոն Պիչութոն, «յց առնել որոց 

ի «առավե անապատն բնակեալ Է. 
բորցն : Ե. Հառնայլ «ոու (բոռաովաւ 
նողն Դթակոնավոա- որ վաս Քրի». 
առի ԽոլԹնն արձավեցա 

ՍԷՐ» Է" նարեն 
առրնալ գեգերեր ի չքոոբն Տ»- 
«ապան : ՄՐԳ «բծնենաց զեն գար. 

Ճել 2 Լ 25.22 օրննցաչշ 1. Հ Լաո 2 

գնաց ֆ Բարմելոն Խգվաբոայենց , ճի 

հան» զֆՓիլոն» նպիսկոպաան որ է 
իճքւյքոռլս դատապար ցաւ վասն 
ուղզզափառւ ծՓաւատոյ ն. վառն ԳԱ- 

բիշօի յանգիմանելըյ` ղորաձայնու- 
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Թիւ ՖՆ. «առա ճւիոուրս հրու. Փա. 

սանծր Է Նիթոգիտոն բազալթ ,ւյո 
թուՐ. նանս զբրասվիանոժ. առարկա. 

Բնոուին 
արծ, նոչ իչիք դեացա ջրոյ ««նել: 

Որն ճն յ«րօւյքալ ն յ1իրոգի- 
առո թազապրեն մնծն Իլարիոն, ն. բո 

Տ յի պանծայն անապրւան `. 

ՂանքրդիսՖ «նյքալ երիս ։ւուրա՝ 
Հասաներ ի վանս մեծին Լստոֆի - 
մորս երկուց մանց. կրօնաւոր 

մրջան նրոոսց նօրա Հացաներ, միեշյն 
իչածավ ն միայն Պլիսխանաս փո. 
չնա անուն. ույթ անսնալր զաս. 
տուսծայինն Իրա բի»ն՝ լյան ամն. 

նայն փնգուլթեամբ կ. օւրալօւԹբ-։ 
իսց էթ վանս ի (Բառն ի11՝ մանա. 
«անգ խոչոր ն նս առաւել բարձը 
որ ինքս էր: ն ոչ չոր«ոց. մա" 
ուզտու հլս լինիլ անգ: ն գշյբ ֆո-բ 
բոբետեսակ ն. 2 Վ շնաջաակել, 

ԲԺազրԵՐ "ն աար ա է- 
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ջոՖքր Լ գեղ ուրեմն աւաղունա ճ..ռր.. 

բուցանկր զարօրաձիգան: անքնալ 
կայր ն աո չուրթն գետոյն արմա. 

ւնֆիս երկայնաձիղդո՝ պտուղ բթ. 

գումդ տալով: ոթ Ն տամերայն ուս. 

անբ ծածկեր Ցովանոցգք մ. ամենայ. 

դիչ բաջակազմ՝ առնելով զգնզը է 
զղեզեցից ն անոլատմելի 'ք ծնչտու, 

Թիվն աչաց տնսանելըյ 

Նրդ առքալ աշակերտն 11նտռ. 

Ֆիոսի մեծին զիմատաոշն Ի/րքոն 

չրջաատքր զբուլթրո դեղն զայն ն. 
փաագանգք ցուցաներ . ն. ի յառա». 
ծալ տեղին այրն մեր տաղմթսեր 
անգ, ն կայր լճնալ ի Հիշռութաձ 
զամբնրացն 7րնելով: իշկ ի «ով». 
բկան էր") աշխատանացն "իռջը 

ինչ Հանգչել նոտեր ւյ«յնմիկ : զե. 
սեր Թե Լ." Փառոցն զ"ր ԷՃբն 115. 

ոն Նննաց ա" զկանաչ։ զայո Հե. 

"օթ Է-բովթ վաստակեց 17.2 

չէս, 1 աւազանա ֆրոյ որմե «բ- 
բուցանիր զարարանցն, որով աջո. 
ղկ գործն այն բազում՝ ջանիւբ Պ 

բրոամբք լենելող: 
Ջորի նա. բաղորին պատմեր , 
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ն հարիոն Նլնալես (չէր, ն Էքեալթ 
ի եղին չյոլրոսՐ առվոր նր ԼՆնառ. 
նիոս Ֆնջել, Հառտի ք նմո Փեբն, 

սողա փազիագանգք ն երկիչղիւ Համ՝ 
բորեր զեր մԱրն - ն մնալ ր պար. 

Փուցանեը նմա ծաո արգա. 

Հանրա սղետարցա «րագ: զոր անր 
ոջ: կաա բան զեքիա- մմ աննեաղլ ՈՉ 
բանելւոյն - «ԻԽ«Փրաթեաց առա ն. 
զաամութի ս այս անգե 4 «բան. 
չելե«թ Հեչառւ(Թի«ն» ոշնել 

,` «Քոնք վայրի 0էդգաննաց ուր էին 
ս ոկչբանը, զպաաշքաու աղա Ք 
ջֆո«րն ն չարաջար առնեին աբարոոի.- 
ղին, ն զվասաակ,ք Արանք նա. 
բոճնստիւթ Ժանատացուցանեին : Արգ 
Խթբեմն աովոթուԹեանն ապչատմելղ)յ 

զ" ի կորդի տանր նալ: տպա 
աւազան ֆ Ժ4նռտ առնու ն. Հեղիկ 
ջ դող Դագ ձարկանեթ ՈՊ ասեր - 

ԸՖրծր «նիրոուն.բ զիա ոչ ինչ անի. 
բանալ Մինն, ն ընգեր Ժոան». 

Ցուան.ք զարասաոն զոր զոճբ ոչինչ 
առն ցա, չ այս ասելով սլ». 

տուիրնաց մի նա բնաւ ելանել ի 

պարտեզն: ն Խոցա զղատունբսն 
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Փջուչարոաթ արածելու: միայն գցին 1. 
Ըմամքն է բոյն չն բնաւին ոչ լան. 
ԱՆ «յԼ ԷՐՔ Հանին Բ «թոն 

«Զայս լո«նալ իլչարիոնի աջաչեր 
գես ի բոլոր աՆ4նե ջօցանել զարն, 
«Թ.«.բ փայր մարձբն ԷՐջանկին Լե. 
առեիոսի : Իօմ Ճացա ռչ «զեռբժելով, 
Մնլօոգուվժ նած արամե ջո աաննչ. 
շՖերձ, ի մրաատչասղեր է՛ն զալառսաՃոտուն 

այսպես. ն առնետը նա չած 

կերարաթաննլով վասն պասոուքրա. 
նաց օրն» զրանհզի պատունթ տբ. 

«հաչ էր նոջա նրանեչին ոչ բնու 
մԽյանել ՊԱնտանե է ոչ այտ աո. 

աւն , ոչ. մբայն բնչի«թ ,. այլ ե Հա. 
Հատով 4արուստ ամննօյնիւ բաբե. 
դամ՝ Աետոնի, ն» չութքանակի նորու 

աար չքնել ի Հրեն իբբո«-բգ- 
«Քածանախավաւն մոսին նորա. (Դտ.. 

ֆե նուն աթբյն : Իս Ֆա իմն. 
զառժաշքայա մեն այն նանս անե 
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լոՎ Ը պմեորդկան աոավ Ֆու, 

տատփոյրն մանա (ԵԽել աոած այֆսայ.. 

Խոյն բնատանուլցնան , Համարթելով օ. 

աարուԹիւն առ. (1թտուաֆ. այց աու. 

Խք զայս ոչ (Բնլ: Խոռն որօյ «շա- 
զերքի զարչուրնարբ ։ ղի մբյեղա. 
Խափաւ իւիք ն սզերգամմոցայն, յոչյո» 
չրի տնզին , հ իմատատծոյն իլարիոնի 

Ճանուցին նորո առնել յոօյոա: : 

ԼԱ.յնուծնոն Փասնալ 

աննչանավն, գարձեալ Եչե 'ի «բո». 

ղաքն Լերրոգիոի սու սարկաւագն 
վառա : ն. անտի զամնննսնան զարս 

Բեր Խոշ էլե լ Գոլքաոքեի .յ»-. 
Զարկեր, կրկուտ միայն եղբարցն 
բմբոնելով միօնառլասոն Ժուժկքա. 

էր "ր մէր4.քազաքին ԼՆիրոգիտի 
որպես ,քաֆազան ոմն ԺազԹութիս 

ջարախաոնել. ՄողԹուԹեանց « 

յառաջագոյն 2գնուԹնեատնը ծան. 

դես ի մեծագոյնա յուն րագրեալ «"բ.. 
բենելով զինք Ր Ժուժկալութի: 1. 

դանօր ն. աւատագոյն ապրուղա աու է 

բազմաց, բարձը առովլեու Ա-ն 
ածթմոնց Թեր, կրտ մժնաւանր 

Է քոլ քր 0Թել զո"ուղն այլը, 
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որոյ պմոստավս բնք 2ամբերթենաց չ 

քանզի մՆծին Լոոոնի աու Ս1ոսսաձան 

աաա ՏԻՆ: Ե րաթարենթ ը -6- 
զբոլոր ամա կալա չոՀիջ զգու 
«առան այնմիկ « ապր» ն. սավ օո 

իկ «ԺԳ լենելով» ն չարաչար զէ 
գալով, տրամուԹիւն ն վջատու: 

Թի:Ճ Ը Հառաչանա դգժնգանը Բմբբ«. 

ւիոմնննցունը ԹԵ զման Լխտոճի 

ոչ մրայն մարզիկ, «յլ ն ««1Ֆայն 
ատեղծուածք ոզլբան 8 

Ե- զի այնպես կորձչէին ամենն. 
բնան անտաստաոնք նե. մարգիկց, ոո. 

անաբ ի գրակացն ԵԹԵ ուր գե- 
դերբի աչակերտն Խորին , ̀ ն. Փշօւտա. 

աի ռսֆնորդն առապբինուվեսոնն 
լել ելորիոն , արող ամենայն 4. 

սավ աու նա բնվԺռանայր ճն. զատ, 

դանա նթկանը ոզ բոյին , ն. գազարն. 

` ցուգանել զայն պրագատեին ։ Ուրեմն 

ԼԲոնաթծեաչ ի մաղթանս Խոցվա, 
զքանզե ն. ԷՂբն մարթգասիրուլ Հն ան 

ողով վարեր, ն զճեռա առ Ս. 
առած: ամբարձն ալ: ն գամայն ընդ 

աան ե «ն4րվբ 'ք բաւավանա 
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Բերնալ լենեբ, ն նրաչտութիւնն 

լոծաներ, ե չարութիւն սռվոյն 

դազարեր : 
Ոչ.ն« այսմիկ մեռագուն ունել 

Թշուառութնանց , Փարձնաչ բազ. 

մուԹիչնթ սոզնոց 'ի ծՓոցռյ երկրե է 
վեբ առւնալթ Փարուածեր թիշնից 
ֆառնութեամբ զլյոսզումն Ժանառա, | 
չուցանել (1) : ......«.«« ահս 

վերթ նս առաւել ոյնմ՝ անձին Լ. ա. 

զետզ Փատաներ ՈՊ աթտմութենան 

աա աշ զոիբոն (թգոռնրթ Տ 

Լ 2 ալա ավեակից է. մարդա. 

սիրագոյն անձն լուծումն տայ ն 

այնմից չարեացն - ոչ բժիչկս կոչել, 
ոջ առ. գեղա ն ի բուաոց ն այլող 

Չի (2է5 ալ օգնականությիւն , այլ. 

ՀիեԹով օծեր ն. ղանունն «Քբիսոսք 

կոչեր զանԹթանք ավան բժչներ ։ 
նե ամենեցուն ԸնԹագետլբ գԹէին 

ցրարիսն տանլով քբբն ազբիչբե 
աննավխանձ : 

: Սակայն նա ամբոեն փախչեր 
Բ փզիառաց որ ի մարգկանե բ բազ 

(՞ Պետք կնո տոզ: 
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զել": է զեր թչ "ր «երժ Էր ՄՀ 
զեթթանջրիա7ի՝ բնակի, որօլ «ֆուն 
չեգբ» վ բո«չիոն. բայց ե ռչ անզ Է. 
«ի «յես զլոութիւՖ որավո օք, 
ԲԷրծ - «ոմանս: որոց անգ 
մասս ցանել յոլով մշ զարաաՀ չ 

Խա մնա անոդասոութ (ի-ն: Ա.) 

Բ«0այր ի բա ԻԼ ԷՀէՀերէ- «լոն 
նզրարբն ի «գայութի«Ֆ քրքն է: 
դեալք՝ չբջողաաաեին ԺյԵԺամ՝ ծզօ. 

բոթար ն. Հնետլ առ բնքնանա բունտ. 

զատեին , (ամ մփթետւտնգ (2 ՄԻչ»: 

բի»նն ոթապես անսուտ ոզ ուՆէին 

Բերնար 14Եգութվ ւՆ նորա Է զգան, 
ֆարաոթին ն զվայնչուչ տով». 
բոյԹո ազատուԹնան ոբ զմեն ն. 

անան սթոլես փոզով կոչեր առ 2.2 8 

Իրջն Ժնալ ոչ անաայր բերել «ոո «. 
գուաս անձին՝ ընդ անտպատն եր. ̀ 

Թել. ծառաներ ն ավասաթաւն Տ. 

ՔԲանղի կռաաանգոռ (Ժոզոյթ զիչ. 
լանուլթի«Ն ն. զկննցաղ , ն Ցոլիա. 

Խոս ապականեր զաթԹոռ (Թազա ոո, 

բուԹէն անսթբոաղրոար« որ վեժ ք 



Ֆոն Լաաւծոյ ն-Վբօկթ բորնաբաշ, 
տութեան, ջոր Խա չարաչար թոնալ 
չորնաց գազացւոցն որթ Արիան», 
զացն. նս: զ ոսսաւնլով» ն ՖՓերլեն ձո, 

գՀ«ոշն չարժել"վ մեծամեֆ Ցոթամոմբ: 

ամբարապաւաննար բեգգեմ` սրբթցյն ։ 
ն չյորարկեր դոան» ի ամա, 
զջ «ո (ԻԷրրո-Յն էրրու Աէ'էգեր, 
բո չարի» րձանեչ զեա: իս աջա 
ՏօԹնայ գոյչր նքն բառս թանի «Նայն 
ֆորութաննչ»' դարձեաը սբբոյն դնեն, 

գութ ի նՆ Ժառաջագիտա ցեալ ւճ 

առ. Արխտտան որպես Փաննաք "ՐԻ 

երԹեռլ եր 

բսբ Խոթա զար Ն ոչ բքթենլով՝ ։ 
մեծազայն մելորումն բորբոթեին , ն 
վերագարձան յնտ բարկագուցին 

զանուղղզա Թաղզաւորն իժաաներ. 
մբեչ ՑՏիմունա-զվանս Խորա ճ գճբ». 

Խաւորոն Փարածնչ։ իսկ զիլշ"բիոն 

Չիսիջո«: ուր ն զայնն Ֆանթբագոյն 

տանջանգթ կտտեսցեն , աղա ն. մրա. 

Փու եթա» մատնեցին ՞ մոռացեալ 

դբանն՝ ծալածեչ զարծիւ (ք յմա 

կամ բառա աստուած այնորն Գագոսի՝ 

զօդո. ւմ 2 կամ` Ֆետաճիգ ԼՆԵլ: 
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Սոյն նն լինելն «յնձից Իլ- 
«է-ի զոմն առոյգ. Պիտացնալ, 
ն 'ի ԺԱՔաթան զբոլոր ամն ամգու- 
գետչ,, ոոզա ե առ. զգի էշ խոկայ 

Ճան: 

. Եւյայամիկ մառչե ոմն յաջակքր. 
ասոց ի«րոց "ի Պալմասին ԱՌրի«նոշ 
անան, ն. պումը սատակել զ». 

ոլբատամբ արբալյն է. Թաբաշօրել. 
ԲՀբիաոոնեից անատետ բարեկամ ոզ. 

զազբառութնան ։ վասն որոյ ն գար- 

Ճեաղ գուլ նմա '| Գալքասվնի «գաւ 
չեր : Էակ նա ոչ Ներէր։ ի նզի ինչ 
Փովեզերբն անհր չունաց է 

4նաչ ավի մամբ: արծաթոիրութեան 

բմբ«նեալ նր. ն ջոր է Ճեռն իշի 
.աւաթեց աե Մոշակնր տացն Իչաբիշ. 

նի գողացաւ, ն. ինք չար լինի վառն 
վարդապետին, ն զի ծեբն ոչ անաաը՝ 

բրո զերաոին էկ 'է Պաղքառիչի, 
ն շչ գագարէր պիլծն բամբասել ն. 
ամբաստանելջ` զմշմաբիտ սութբն - 

ուսաի Փամարբաթոյ մոռաց Յու ՝ 

արֆաթոիրուԹ ենն Ճմմնաբար մու. 
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Հայու 4նաեն»լ- զէ դժնգաց «ե. 
աբ. ըմբոննալ, ն բոյոր «երմբնն 
զաղրութնամբ զզլնալ ճնթմոտն., 
ու, ն Ժածածոտովվիւն ոբես 

Նեխութետն նտի արաբա նլանել՝ 

զծոգին- (Թչուառարաթ արձակնաց 
նղվնչին » 

Իէ քրչԻՑԻՑ» հրորիրն մի ոճն ա. 
«էալ յաշագքրաաջն Ջածասան չո. 
Ֆոն , նսւ: անտի 'բ Կլասան սինի. 

(Ե 9-ոց ԷՓջին : Իսկ Ճա չինչ ունն. 
լով տալ վարձս նաւուն զաւնտա- 

բանն դոր ուներ ի 4եռս զարգա 

վամտառնը, այլ Աթտուած զաարտ. 
քոյոն լուֆաներ՝ արուքասվոք ալ, 
ունել. այան : ԴՎ ուննթ մանուզ 

աշապետին ն տաժմամայն առ. նոյն 

կորձչել: ն գեղ չարեացն միայն ա. 
45(2ք «րբան ըներ սչ Է այն բո. 
«ազան լէՆՇթ Խորա 'ի վարձ Ֆոար.. 

ոլետին պատուասիրաբայր արկեալ: 

ն անավ սուրբն դարձնալ ելանեն ի 
Մառգնոն ւյոբում՝ (Թգքուցեսլ Գե. 
գնրեր զիայ" ժողովեալ ն տայր ծ». 
խել զայն Ջանարոսի, ն այնոլես 
կնթացրեն։ | 



լեջութ որս ակամայ: ն. ազամյ 
զաուրբե "7 տներ : ՆՐ Փա "- 

բեելեց է ՍՔ» եկել Իլչրի»ն 
եզն զիս, Ը բբբե Թագույեա:: 
աի Գաս ո Է: Հշհգերանալ ք 
չի աափաւ-ոձ ն Նշ արկրրր Շր»- 

Ֆեւու Թ «Վ եբ, «Ֆանի աաա. 
մեջյն ոտա նալու բնլմացն աղ : «րվ. 
է շչ բոռրում՝ ազաշանաց լեա եզն: 
այլ. Էկոն Չալածնալ հլաֆեր դեն 
'ք Խոնարծասրոուլ ԱՆՆ օթպեսբարձ. 
բամիա. գայսցան, դարձեալ Հե: 
դուրն տո բազմ»ւԹինքն արոս 

գնա յոթ ինչ ն վիշտս բմբոնեալ 
էթ: Է ոչ ղբ քր որ գառնայր «բր- 
աթար, այլ. ամննկքիան ութավխո. 

Թնամբ գենային Էյարկաբ«բնանց ւ 



ատատաւածայնոյն ջոր ւյաոաջագոյնն: 
այնպես ոՀնել» է. փովնուցեալ ոոմԸ 

«ոէ «Ա-ը ՀՐԵ «յշ գեոա 
եաց ի Դավոն զասմասոացաոց ' 
Տակաւին մ. թե բուբումն չնոթծոացՖ 
որ. Էմ անուչաՓոզոաւվժիւՖա բա. 

Լերքուն մեֆագցն լբան ջեգն գորով: 
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ն յը» բազում» "ի «արջքանվ ու. 
անր: ն քր ռով ի.բոջոթին ն. ան. 
ջանբ ածոաւորթ սատակաանց : Լ..յծու: 

Հթան օզորմնալ . Իլարիոն (չու. 
ռութ նանց Խոցին ի չարադլրացչոցն: 
Է Հրամնջյեր փայտ Ժոզովել ն դեր 
Է Տծագոյն բոց ընել: ԽՀ առժա- 
մայն ի ճաւալթումն վփայաիցն ոբ» 
փութային ն սուրբն բազօբս կայր: 
ն աճառ գայր վեշոոոծ: իբրն յումնբն 
ուսփաննոալ : ճն Փա ոբ Հ 

փայն քարշնաց գազանն ի ճ8ջ: 
ՀծՃացին , ն. իսաբաու այրնաց» ն: այն. 
ոգե օրծնոԹի Աստուծոյ մ. չԹորՉ 

Իյարիոնի քրգէր Է Դ«վբո«: ` . 
Ի բոց գնալ մ անայվ Հանգերձեալ. 

քր ոուբբն - քանզի փոեչեր թո». 
բինուԹնած գիաոց ։ ամննեիծ ուժ... 

չին զետ Փայլածելավ: այսոլիօ «1ֆ- 

բոռ քազաբին զղրջիաց Լառուած չ 
Էշր"ւ զե զֆով չյիշբե ետանել՝ 
Փրանս արտարա նչանել՝ Ք սամ». 
2:27 Բայ ածաւոր լինել, ՔորբԹո 
ածել ցուցանել զխորա յայկբանլիտ 
բարձրանալ, այնաց , բրր "Ը 522 «ոյԼ. 

է2. ԸՆրլմուն լինել ջան քթ4նզն. 
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«իչն զտապանակ իսկոյն վեբաերնզ. Ըչ- է զե 1Նցէ «է Ց1րՖ քրո 
Խաոնալ ն :ՃՖՓ զզօբուվժի-Ն է՞ր: 
ե. զանասիաաա ոչ սրբարար Տեր 
/շ բատարածի .ճ չարժմսմբ: 2անո. 

պարծ իւր, Է առել է «քոշք սառ 
Խու ասէ Փավու ծ. չորացուցա.. 
ՆԷ զե. աո ամենայն զեռ մառ. 

պարտ, վան այնորիկ աարաւքերն 
ջարձեալը բեղ կանանց ն օրգեաց «ի 
(ոստավանելն օգնուժիչն, ն մաղ: 

Քն լիլշրիոն «յց առնել ինքնանց է բարկութնել, Տէտան , մբ բնաւքն 
Փեզուլ զայո վերջին միուր- այլ ի 
Բարձութին զողօրմութիչն յիչել 
չբրարօոյ-չ որոյ ամենուն ճանա. 

սբարձք նրննալ բատ աստուած այ.: 

Խշյ մարգարծքն՝ ոջորմութի է 2իչ. 
մարտութիւն չ ԻԼ երջանիկն ծրիս 

աչո բնգ զեղօրնայան բնջդնմ՝ երէ... 
ռազ Փովոշն կառուցանելով՝ զ4եռս 
էթ ՍԵրՐկինս «արածնաց « ն. կազոլը 
զաղաւնայիան, ն Քծատ զառ... 
Թիշնն, ն զգուչագոյն կացոյդ Խոջա 
չծանդերձեալն Տ 

Սր» չում աձոի ի գիշերի Ըդ 



զաոշաչացն ն. որսես պրզրի զոք 
Ի Ֆոցունց ուրն - ն.զջնուցան ջն, 
կեց դնոջուն . կա իսկ »րբան -ժ., 

աւնտոաԻ Կգ զա-արորազ Հ Ժեսոս գառնոյյին «. .« 

սօբբգն ծին անցիրս Լարա: 

"ր ՏԵՏՐ անալ. Փաաեցին ր 77 

է. ՎԱբ"« 'Է .թաղպրե. Գեաիոն, "բ 
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Հր: բորոննալ ի չարժե - Ը գրան. 

զի «ոու բռուժե, բոռ. 
ճազանո ն զայն բնրնած լիՆել «րորես 
Ըղմայր «անլով՝ «զքածանայավան 

բոտ աովորուԹնան զարմեալ (իներ. 

գաշոց մարջան սարաստւոխել: խան 
Ֆա Բժշքեթ ա. 4 ն մարբասեր , 
Ճ վԵծաղոյն. ամենայն ալխտաժաոո.. 

Թեռնց, 184 'Է ԳԲ» ըներ, ե ԹԳ 
Մայ" (ԹշուասուԹեանց Լ աբավց 
ԽԵջեչոյ Կասոչ զ /Ին աո Ֆա, ւ. բառն 
Լթշուառուլթյւն «լեա թ բաց գը. 
Ֆի. ոմանց առեալ ամբագոյն 

զրժչկութթթ.Ֆ , գերաաին դաոնոյքն . 
ԻՎ Եթ դարճեը ճշ ԱՅՐ Ո 
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ջորդ մնթճեին , յորոց ն «լբ 1. ինչ 
Խոս այլք " իբրն դիւբաբ «առ. մա 
շչարչաթիլն 'ի ավ դնելով, արեն 

ն Տարավ Է1 

ԱբԻ «Ր 4ի նոր» 'ք Գազիշա. գմ. 
ֆերբնալ։ Է.յերծրորգումն Լա, փ. 

ՑԵԼ: «նաք ի լեառն մի բսսրձր է 
գժուարանց իէ մարդրանը ելաներ: 
Ընդ «ո էսկ 3 ջուրս. բղենրով է 
Փու ունելով, ՒՂ Ր Բոբո բոը «ր. 

Յայնժամ՝ աստուածային ն Ի/«րիոն 

անանոռք. զրժուարութն զոաւսաաին 

նա իսկ ն ղոր առի գիւացն մերժ 
Բաք» զակնկալութին Վրասուց 

զլոոխութտ է 

բրի ն: մարթԹթացաւ զարաաչաշել ներս 
զլոսսիրութիշն : Նորանոր իա 

ձքբ , ն Բլթնազործ ող ԻՐագոն 8է- լե 
բամբոյն լինի 
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Երբեմն ննն 'ի «բորտեզն ն. ան. 

սանն զոմն բթեսլ ֆալով «ոո գուրան 
ն անգքկանայը լաչակերանն Իսի. 
բքոսե ԹՇ ով 6նա նյա չնործուց» 

յայարմն ն. ուստի ածա. Լբեալն Տ 

Իէ նա սոլ չեա ոյաղնա- Տէր աու 
բամիա այամիկ յոր բնավիվբս կոչէ, 
ե աֆաւ այսը չյոօմեմնե բժչկութն 

Հասանել ' Յայնցանե Ֆաննետ« իլ». 

բէ՞ն Թե յայտնի զե նորոց անգ 
Բնակիդ : Թերենս պբանչանալ ոչ 6 է 

Ռեպ զղրանչնլին Թէ յն» այզբած 
աղարջինսւԹնանց (տայ գնալով, 
մ"թ» եղն որոց մերձ կային: ն զայս 
տիրա պյապվաչ է իրրե 'բ զերո 
ցթգ"ց զօրութեանց ելանել բժբչ. 
կուԹետանն մբայն 'ե մեբճննալն նմո 

Է Է 4-չնն զանուն գիսուսի Քրիս. 
ոռ» այպես առելոձխ աւժամշայն 

ողի զրա ի վերյաբոցաներ : 
` Աղաց առնելով իսկ Լ Էղբոարցն 
որոց Է Պալեաոինի , զի ցաւտգնեքր 
ւրոնձն նրանելին վասն ամննեցուն 

որով ն զառատսւածայինն Իշիջիո« «.. 
ուաքի աց առնենք նոցա, ն. պատուի. 

բանա ն խործրգածութնանը զգո. 
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չաֆալ» մ. (ճբ 'ի լերեն ժում. 
լեալ, ծանրացեալ, թոզ մոմ բոն 

` ,անքթ պրատունալ զինբ թ բոզ 
Թալեան4ելավ. տակ» այան է անք 
անուան խոնայր ։ Համայն Հոբ 
բ բբուԹետն վերստին չ»ւիզ'" «իրեր 
քոն Է զոչ Թեյն ումեք բեն : բնչ 
մեռամբ իւրով գորի օերմաներ ։ 
ունել բեբքոն ջինբակուրՖ լ/ոյժ ք. 
Ֆուացան Ճ յազատուլԹնանց : 

Ի այաոոին ելաներ ՄԵ«Թանատուծ 

ամա Փառտակ Ֆորա, վավեր Է 
բոց դնալ առ տենչալին | ւբ ՅԷա"-» 
Բեզալով Է յինքեան, իբրու ԹՃն 
փասռվ 4նոամբ իր գրեր ն Հնատան. 

զոր աշակերաոացն զիսիքառ ունել: 
Ճ աչ վախմանելով Նմա, մերձ զ». 

(-Վ Հրակերան |շր Նաղարիոն : 1 
Ժծրանելե այն մերձ4ելով աու ՄՍ. 

առւած: 2անապարբծորգութի«-ՖՆ - ճն 

եր ժսաւանգութի«ն ա նաարանն 

զոր բքածանայական Հեդթ իրարիոնի 
գրեցին մինչ ատկաձքն նտ մրանուց 

քր, ն վիլոն սաբխարին , ն զուցուն 
մազեզեն, ղոր ճրօնաւորբն «յյսդեժ 
անուանեն սովոր ՇՆ :. եԿ9վ. | 
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ւ: Ս ժնուծնան Փառանջորգին ւ 222 

աաքր, որան ԷԼբն զիւրն կնրագուր 
«Փաֆնբ « զի յոթմն անզչոյ Սնբակրէր 
քն, ն քրաժաննը Հազաշյն բնջաշ, 
ՀԱ զորմիննՆ կերակրողն Ֆորա - 
(Թազել ընգ աման սին գոր բնբն 



ԲՐ զիդջն` Ֆշոնոու արամ փոթծալ։ 
Խա իքն փոլեոլ «ո. անվա. 
ք Նմա յաբկոն,. ն մարմինն սրբո». 
ոչէս "պարտեզն թվո Տ Երֆ»«. 

Ցնողբ կիորոոցիբ Վե մր.ոբ դոր» ն 
ոլալեսավնացաացն աւցծ -» , ւթ. 

վջառոոչնն 

Ը". ցՀովն գոր ունին զրոն «րաբ. 

Հեն, ն ք ՀայինննացՆ զվերջ»». 
դոն. նչլոարոոցն ոչ բերեր: բմխոռ. 
օռասիրական ինչ փատածեր ն վեբ. 
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պարաններ զինք Մնալ բեչն ցվա. 
Հախ աու գերեղմանք փարդասդեաին , 
Ճ վոբ ԹԵ Վոոն այնմիք , (ողեսլ, 
«Պալնստիվնի Էնն անգ, որովն Էկաց 
ամիսս տասն առ գերն դմանաշն : ն. 

Մանքարծիս լեալ Է գէչնրի չ- 
զգու. ամենայն մջանջննասզես , ն. 

ճրքր զեչխարսն ի Պալնատինըք է 
Վանոն Մայիուսրօա, ն բնրնալ զայն 

«այր յանկարծակի ալեսսվնա. 

2 ց ճոթ» ամենայն ոտա լ» ր 21.2 յ ԱՅ2-1 ար 

Ֆետլ զմիմնամբբ՝ դայքն ի անսանել 
2ԻլորԻ" Ն այնպես ողջանդավ՝ է. ամ՝ 
փող, ն զգնաան արած աւ չ ն. յերն. 

թացն որարիս չառաւիզ ծագեր մ բնաւ 
ֆան ծաղգիշ բոց փայլեր 3 Ն։եջանօթ 

է. երգա ,բածանայական հրգնալթ ի 
վերայ նորա, ն Ըթմբոարաս սլար. 

«փբաղրար լուցնալք, ն. զծնանաւան 
դնրեզմանական կատարելով գերեզ, 
«րոեցին զորդքն լուայ ն. զժոուան. 
Դոբդն - ե զայլ ամենայն զոր, սզասո. 
չայ" էր .բրիրաոնքից պայծառաբուր 
էկ Ն մեֆվայնլչութեամը, 'ի յն 
վոնսն Մայյրումս ստարեգվն: Իսկ 
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փոահալ զբոց 16 սրով Է«րեաեը 
առան, Կոստան գի ԵԺ ֆեո». 

Թեե անելով յազագա սբբոյե, է. 
Բոլորովիմբ լե ո Նմա Փառաաով Լ. 

«իրով կսվեակ կայր ոչ «ռոմ ԲՔբէ- 
լով զան զայն Հծավքսաւն , այլիբբն 

լուաւ զլրոսրձումն նչխարացն զայն՝ 

լաւագոյն ծամարեր զմա նձին 

ԷՀբ քան զկնայն յնտ գողանալըյն 

ղնա: ԼԱւլյսպես ուր նկտց աստուշ- 

ծայինն Իչարիոն , Ը ուր ներել 

գնաց բազում» ցօղնաց ւյի-բ"«բան- 
չիբան որոց ցանկային ն որոց գա- 
փագքին : ն արգ Գայնստինի Համայն 

ն. Կիար»ո աննախանձչ բերեն Վ 

Ֆման ք վիազկուԹին չնործաց . 

Ժոչովակի նրկաթանչիւրան զատա- 
Րնլով զվթանչելիս - ն. սնաճչանգ ի 

պարտեզն ւյորմե կերակբեցաս, նոր 
դմարմբնեւյն տ վախճանին ընկալաւ, 

ն. յայլ. ն տենղիան չյոբս Ճղնեցաւ , 

ն. առանժինն լինել սիրելեաց (112 

ֆերիլ Է փառս Հօր ն Ոբֆ«շյ ն «- 

Լատռշսաանատտու-- 

մենտսուրբ Հոգոյն , որում" վայե 
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| առ նշչո«Թի-Ն ԷՎ է. մԵծՓվա, | չ ո) 212 Ֆութ 

«ի անտ ե միչ» ն աին Ր 

ա-ի 
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«ոռսանկիքյառա» 

Ա.» Բչ մշք-ճ».Թ4.Ֆ Հով. 
մ ոյնցւոց սութաչ Տրայիանոսի կոյ. 
անր՝ Փալածանա ժոորուցաներ եկե. 
ՂԵզՀոյ , չյորու՝ մեռմանակի Իջա. 
աիոս նաիխացոպոս աշակերտ Յով. 
անո ռաբելդ 6 աւնաարանչի 

Փովուծը զԱֆեղե ցին աֆավղք«յոց , 
նրնբորդգ եղետը յետ առաբելոցն ։ 

«Բանի Ղեգիտ» յաֆորդնաց զայր 
առաբնլավան ոթ ջբոոզում՝ ծվանս 
Տալածանաց Դամնախաֆոսի կայսեր 

անց» զիկբնամ, իրբք լիժառտուն 
Ֆաւավար զեկզք աղօթից ն «զեգ»«. Թեամբ ոո, ն տանա վարդան, 
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տութ նամբ 1ժրգովր ճագնորձբ Ը. | 
ղեմ այբ մբբնին, նրկոցեալ Թ: 

զուցէ ղոք յոնմելացն Է ի Տաբշո». 
մեոաոց արաք) բոոնակին Քբիաշոի 
ԸՖնե«ցն» ն տակաւ մի դազար եղը 
Փալածանացն ։ անչա Հննարո 7 127 

Բյ նդեղեցւոյ ճրանելին Իգեոսսոիոս 

աճա ուրավն Էբ, բոց ինքն Ընդ Ին- 
քնան զոփզայր։ էրբ«- ԹԵ չէ: 
բուոն Հարնալ զաիրոյն ՎԵրբոոո««ի 
ն. ոչ յաշչտիշաան կատարեալ աշ. 

կերավ Հծասնալ- «քանզե դմոսու. ա. 

Ֆեր նԹԼ մարտիրոսություն (ոս. 
առվանուլԹնանն մուսուլ լթնսոոանե. 

Ցուցանե զնա Տնտան , ուստի յետ 

սավ ամաց մինչգնո. նս Հնայը Ե. 

կողմին 1 ջրեն աատուաեեղեն 
ճրագի զամեն ցուն ոգիս (ոռտաբու 

Ըէբ զորդաագնսոուԹեշմբ ցր «րբ. 
բոց, նծաս ըղճանալըն. վխառելի 
Տրայիանու քայսեր չէր «ոն«բիկ 
Սինդերորգե ամբ Թագոուաթութեն 
իրո Փպարոոցեաչ յաղ ո:Ած 
զոր ՄազԹեաց «վիշԹոոցն է. «Հ 
կաց ն պյլոց ազո չ է զարտաւ «գ 
ծեալ ԵԹԵ կատաթեաը. չէ Ժազթու, 
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Թինն եԹմ "չ: զոթաաու սած անաչնռ 

Ժողովուր ի դիւական պաշտօնն 
բոդարատիցե Լ մհարանիցե նջ 
օշյչ. "ոզդո, ծալած անա Ժարոօցաներ 
այնո«.Փնտն. , ծբրաոիան առւնալ զամե. 
Ֆայն բոն որաշ:ո «Քրիոաոն էայս աոՐ 
դածեք է. կամ` մածու մեւանել ։ Յայն. 
ռամ առւաթինի բբ ավանն «Քրիռաո. 

-ւ Տրայանոս (Թազաւոր , ,բանզի 
ԸՆջ «յն Ժամանավ» յանաիդքացչոց 

Թա: Ե. իրբե 1վաց առաջի Տրա. 
բնաի Լ. ոլեվղետութն ,. Հարջա. 
Խեր եա Թազաւորն ն ասէր: Այ 
չարազ, , ով նս գո որ զծրաանգք 

մերովբ ,քամածնս, է. զայլս Փծբա- 

պուրնս չծնագանդնլ մէրոց Հրա. 
մնաց զի չարք չոսթաու կոբիցեն ։, 

որ Է անաիդբացշոց չբազաքա իոոո. 
վեջուցնր, մինչն յքմ՝ լսելիս ա. 
սանեջչջ ԹԵ զամենայն Լառբիս գաթ. 
Ճաւյանել: 'ի ՀեթԹանոսութննէ 'ի 
զՔբիստոնեութի«ն ։ աա 
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իչիասիոս ասր: Ձաատուածազ, ՝ 

գնստ այր՝ չարոագն ոչ ոբ Փոչծ: 
բանգի նթ եսի Էն'ի Ֆաոայից ՆՆ 
ածո" ազա նԹն փոսն զի Խոտ 
ֆաֆր ԷՐ, չաթ ղիս ոու զմռն փաչնս , 
զբան «- ն էս «.քանզի զ-Քրբատաս Ըն. 
չալեալ իմ յի" գերնոր ազա, 
«որն , (ոժծանի՝ մեզթեւ 

Խութ ՖԵՖրուլ Հինա Ֆոցրա - .2 6. 

Թ4 արել ե զբեզ քա, ով Թաղոււոբ։ 
Հ-իու 'է Գորոաշոս«ԹՃ է ընծայել 
ամճֆեցունյն Արտաւծոյ չմ. «փոքրի 
«Քրիռտօսսի փազուանել, ն Փառտայ 
տաղոյն առնել բել, լ 2ազնաւորու,՝ 

ոՖոս առաց: ԵԹԼ փաժոո 
ԹԵ.Ֆ:։ 

Տրայի 
բեր լբելէ» |էմ՝ Համարել, զոբ քայ 
Ժայգպի«ի կամա ւբոց ն. զոՉքա առո. 
տուածացն ն լնր թաշանախասպնտ 
մեծին Արամու) : ն. (Թւղոշշոթ 
ըՖր իս: Իժնատվոատ ասաց « Ընորձ 
զայն արժան Լ առնուլ ն ասան, 
Լո«Լ ումիք ոբ ոչ. զոասե, ոբ ոչ ազո 

կանք ոզւշյ, ն ոչ լինի «ի յթ. 
ւիտննական ատանչանալց : յԼ, Գո" 

զոր (շոստանաս ինմճ՝ ոչ 22 Փավրո, 
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| ՐԻ «ինքն : բալք լ պոլթեմ՝ 
| Պրո Թծ օժ օր "չ գիում։ է ոչ գԱ- 
| ողն Թ: «վ «բիքե թեա: նլ 
) (Ժաղզաշռրուր(ժե կ ԱՎ ՖոնՑագ-, 

շո: մու Չ-նրԾ ԷՔ4 աւ 
(թարս ամենայն Հան) ճ զ" գի" 

| ՈՒ, կորուցից։ Հրոյիանոս Փց 

| Աա ԱԻՆ 

"գ. պոպաշնործ ն «կզ 
գիմակաց Խզեսվ րամ ածուց սինկ. 
զիոգարին , 6 գծել արթուն օն . 
Իցնտագվոարաա գգ: Լրա որ բել Հ-2Ծ 
Թով քեզ, «բեգի էս «չ զրծեմ: է 
զոյս դիտե Թ ոչ Հոբ 6-րչ |ոռչ 

Ի ու ակի ելու" »չ Փոշու ն 
Բ ոչ ալ Բջ գժնլակ 

«աչոք փաաանեյուցանել արն 
պ զտում թյլ ՍԱ ւծվյ Ցէն 
զոժ չ փանզի ոչ, սզրեՎ՝ գուժնո.. 
ժնակի, Տենց, «յլ «Քրվ»»ո 
ոբ րոզ Է մնո աին մ 
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մ առաց ՞ Վասն մրաաուֆա. 

բարութեան իրի» մ. ն յ0ս" 6: 

բէլ աւուրց յարեսո. փրկիչն մռր : 
էՎ 2428թ աժաուածֆթեն Ամոն» Բբքն 

փաթացոո չն ռչ ես իունել Փա զառ»ծ 
ԸՅՖ ։ ՆԵյհ բերն Արամաղզգ շանի 

ոթ Է Կրե Թաղեաը Էյ: Ա-8458- 
սատավնաղը, ւ "ոյլր«Ր 

դել 'է «իւ« ն. անջւոջ: .- 
էիռ այնաիսի պատժոց աստուածն 

Ճեր րշ վասծ- զէ աուբ:՝ ԵՆ Ը` սնո. 

«վթ ն չարադործթ ն առդականիչչ 
մարգցան : Իսկ. մճր աքրծ իշու" 
րիատոս. Թեպետ ն խաչքյու է 
մեռաւ: այլ եյ զիր Ր"«ԹԵՅ` 
Քանզի յառաջ բան զխաչելխ նորո 
եք լածք Հարնալ ոստովածէլն է 
Թ: գու նս որջի Սատո.Ֆ ոյ Տ1Ռգան. 

«օյ, Է առաջի «նկնալ աղային ։ 
լի «ի առաչ բան բմամանավն տան, 
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ն 

«ո» թես ուցաներ ։ Դ Ի: Մտ '"- 



այլ զոծն «աաա յոո-Վ 
ի ե/ Պ/՛ աանջանացն, զր թշ: բ»ե՝ ա. 
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ջու թոն զֆնրանաագ մեր : Իգնա». 

» Մրո ազազածրւսածուց զտ ողբա սանոոց 
ԷԱԻՑ ՏԻՎ այր փաշեն Բար» «է. 
թեթթացան ամս Տ վարա արգն 

«յհ 
52 ոթ. զԵլիոնք «րարբիապն չբԽնյիծ 
ե 9 փորմուցն օնամածագթ եյին - 
6Շ- ամեն 1 Վարգիֆ ՖուտֆՖել՝ 

ԲԱՅ Վ Ֆար ծու 
Աա ֆազինոի » 

աննալթ ոչ փամ 
Բոի« ԳՈՒԹ) Էէ, «յլ 'ֆ լթ-Ֆումն «. 
ոեմել» աի "րոց ժած քբ 
զ ձ ոչ 621 ճրգքթ «» 
ՓոՖծչ : Նար ՑԱՐ ԵԿ Բար 46բ 
ժոզոթս ֆան, զի այնոլձո զգասոոու. 
ԼԻՆ «աճնայեծ առ Հեզ: Տրայի». 
Նո առաց » Ս. թան աաա 



գզջօ  ՎԱՐՀ Ս. ԻԳՆՏՏԻՈՍԻ 

զի ոչ աֆջեցի թեզ: Իգնասսիոս ա. 
«ոց : Արայի վաղ իգ 224 «բա. 
բառա 32 յամնեղյն տանքանա, ն 

առաց « Լ2:եգոծյեր ։ «վ (Թազոուտը , 

զլժագո իչ ս Ֆեր: Տրզվոոնոս 

բֆոու չառնեկիիԹ։ Տրոյա Խոտ ա. 
ռաց : Զոծնթ ատտծեւաֆոլք: : Իգնատ. 

իո առն » 1ր"ց ' սռնոռւաֆ ոյ ' 

էշԻՏԵՄ՝ ԷԹէ Էրիրաացողջն Հրա. 
«անս ինճ զոծքլ: Խզին ձ բազե ն 
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ջորյֆ առել բել "լ ինչ «գուտ: Իջ. ՛ 
Նաազոս առաց Եւ Էս այի թեղ 

ՃԹէ ռչ զոճեմ, է ոչ ի բաց էո է 
«Թոջէ միզլեոյն ոթն ոբ թվո: 
երկինս ն զերնիր է 
ք քնատ, ղր ոնի գլե աեութի ն 
ամենեսնի, "բ ծ լլազտուած Ճոֆազյ 

ո «պոզմջո» զթեզ ե զե. արարը ե. 
(24. աթզարնեւ է Սրառոաասծ, ն զոռ. 

ոայ` գոր. ամնննքին աստուածա խոս. 

«ավե: 
Հ Իջ մավոս: առաց «Բնական զի 

աոկա յորժամ ԲՆակն ի մարդն: 
«չ. ավե մատե բեգ 202շմեզաօԹեանն 
զոաութիւն ն բնգ լթոօօյ զաւր 

զուր բն զբազորոյ գֆագնն : իսց որ 
ոչն ոբոչնն զայսուսֆը Է մմնանեց։, 



Ւ աան 11 ԵԳՆՏՏԵՈՑԻ 

ախաչցնա նֆ: ' | 
` Տիայիանոս առաց Գազգեյձք ԸԴ. 
հե ճիտ Լ գիռ, 6 լի արարձբ 
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Հրով: Իգնատիոս առազ -: Ոչ Հուր 

այինլի ն ոչ ժանիք գազանաց ն 
ոչ պրոէւմն ոսկերաց ն ոչ ւ/օչու մն 

անդամոց ն. ոչ բոնութիւն սատա. 

հայի վարաաացե զիր Է «իրգե 
-Քրիռառսի ։ Տրոշյիանոս առաց : Գրբ. 

պու իչզով Թրջեցնք, ն լուեալ ըը. 
կոո դորա խոսրչեցեթ: Իգնատիոս 
աժաոց : Կարծ եր 222 մոլորեալ ես , 

ով Թագաւոր, ն ոչ իմանաս ԵԹԷ Լա. 

տուած'ն որ ժի» դեդառի Ա , Փա զօ. 

բը օցուցանք շի ., .թանզի Լ ոչ էի 

ռոակ ծամբերել տանջանաց Քոց: 

Տրայիանոս ասաց . կարծեմ 0Թէե 

քրկաթԹի իցես ն ատացնալ իբբն 
դալ: «աղտ ելԹ է ոչ` ծաւանէիր 

արդեօք /որմոթեաը Է անջանացդ : 

Իջշնառռիոս առաց - Ոչ փոսն Չե չԸգ. 

չամ՝ սռանջանագգ՝ ժուժկալ (ենիոի, 

այլ թղագա սիրոյն Բբիստռսի ն. 

Մ աա 71 ծանդերժենաը բալ"ն ազն Թե. 

Թե ծամարիմ՝ զցաշսս : Փանզի ոչ 

Տուր կիզիչ ն ոչ ջուր ոզոզիչ չէ 
ջոանել, փար զանբծ` թթու Լ». 
սռուած : Տբայիշնոս ասաց . Բերեբ 

Հուր 7 փայտ ն. լուցե.թ , Ս տրո». 

ճ 
թ. ւմ ու 
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բնտք. զայծավուն» ձբոյ տարածեն, 

էթ: ն կացու թեք Է Վեր ջիջնա- 
«փոս: զի գոնե «խնա Հաւա. 
Լա 1 գոծնաժե աստուաձագն : Իջնա. 

սզիթտ ասեց « Հուր վոո «յոնլէ՝ ի 4է- 
Իէ «ի. յավիոքնավան 

ՀՐԵՆ, ե. ԱՐՏ ար ման ագ «Գ ո«չ 

յոռեվ «բ «նըթնիլ ի ւյո«։ոննական 

17211127. 1.:ա 
Ա աց ԱԽռուձայ ն բզ. 

կւս. ոծրչն ս Ճոռրիթին 5 գիտթգ 

Ն աւազի "լ. 

ը 

ջայնղվանաց տժժագորֆուջն Էրբե 
զ« անն .. 9": Սոր» 
ութեմն օշչ ես Խր ,. լ 

դոռթ որ գիա էրկիր ոոռրոներ : 

Պ 
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Տրոշյիանոս ասե - 1ռոուսծովթե, 

28 վասաակնցոյ "ի քնց, Իզնատիք , ": 8աԱ որպե ««Գլաեզր ՎԻ. 
տանգեաը խոչաանգեցից զթեզ, զե 
«շուտ -Ել Հաւանեսցիս կամաց մերոց: 

Իջավ: սաղ)». ՍՔ. աշա 
ով Թագաւոր, «յլ ԹԵ (ամիս ն գուբ 
նանե, որ սուսեր կտրե, 

բա անգոչնգա ընկե», կամ գաւ Հոնաց արկ» Վէ զիտտայնա.4Թէ 
ոչենչ յ«յօգանն դգժեգակ Ն ինչ 
շու սերն ՀԵՐրաոոսի: : ՏՐյինոս ա. 
"աց. Ոշ 4 ա" ւո«սոյ սալասես , Իշ. 
ոատիք, Հ եուանել /շ 22: նադ 
որոց նս ծամբելրես : Իջնատիոս ա. 
ոց: Որք զԼՆատուած 22 Դի««Ե՛յ ՝ 
անգետ ե ն բարեացն ոբ Մ1ԼԱոոու, 

ծօյ «լարգնին սլածնալ բարհարաշ. 
ռվխցն : վասն որոյ Փամարին եթմ 
«ոո է զոյաւորութին էշ Լ. անբորն 
«նառնոց - ո ոչ 222 բ 2Հագոյն յնտ 

ատի վախճանելոց ծամարին - յլ. 

/բ ռր գիտեմբ Չբարնպաչտուիւն, 

ծուսացուաբ Քքաջալերութեսմբ ն 

շիշոն մթ զի ւյն վախճանելոյն մերոյ 

միչատնգաս "բուցեույթ զչյաշերժ 



զանոթ ,: Հերմաւածծ Նա զշրե, 
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տոնեութիւնս, վասն զի յոյժ Հեր. 
Հուած 'իբբիստոնքուլթ ենք Հեռի է. 
քանզի .ՔբետոնեութԹիՀՆ 2 գիտու. 

Թիւ 2շմ արտին 11ոուծ ոյ, ն միած. 

շի նորա, ն ւան շմայու բոտ «րալ:մնոյ 

ոնօրենուլժեան Դորա, ն Թոթծրգոց 

ԼՂ ճրօնից բարեաց ուղղութիշն, որթ 

ալաշտամանն մերոյ - զո ոբ ն մէնջ 

գիտցեր խոռովաեր (Հ) Ը սրատե, 

բազմակամբե.ոչ նազանք իշի». 
ու(Ժնանց Լ/ ոլեոու(ժ նանց որմե 

անվտանգ ծնաղանգուլթիշն , ն. միտ. 

բաննաղ լսաղաղուլժեամբ ն սիրով: 

Քանզի ատուցանի մբ իշրաքանչիւը 
ջոջարտաս. որում` զծարկ զարկն, 

որում ջերկիւգ զէրգի«նո.. «բոա 
շմրթա զմաչքան , ռրում պատիւ զա, 

ումեք , այլ. զմիմեանս սիրել: վասն 

շի ուսնալ եմք 'ի Տնաոնե մերմե մի 

շմերժաւորան միայն սիրել ։ «յլն Ը4- 
(Թշնամին 7 հեբարի առնել ատելետց ՛ 

է աղօթս առնել ի վերայ բոնագդա. 

տարան զմեց ն չարածչոց - 
ԸԿԳգդիմա/կաց 12 կարգի մեր չ աղե 

| 



ծ այցաց , արմա Չր 

թար բւ-Գ Հո 4քո- 

որպիս 'ջբոնուժժի 
ջեացյոն ծաց եջ: Հավան -"ց էշ: 
Բանութնամբ։բ, ցոթ՝ առտու ածէ րէն 
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բանն գաւարան ներփաթն շե, 
այպես զբոնուվժիան չարն մղե. 
զան գիան չալածնաց ք մազի». 

Թեռն բովիանեաց, «4.-ճ 

ոչ արգոն խնա «նեու-Յի Հ. 

սրորֆին նյլեֆացիբ 
/2 ւա մ բայեսիաի ապղծութնանց ն 



զգ .ՆԱՏճՈՆՓՆԱՔԵՈՑԻ . . 

«Ռարգազոծութն անց չ Տրյիանոս ա. 

շաց - Ա րառշածովքն, զի զարմա. 

Դատ բնգ բո չատուսմնուլԹինգ, 
Թճպեա ն զկրօնօգ ոչ գովեմ: ԻԳ- 
Խատիոս ասաց: Ե«աիժ | Ա/272 Ը" 

գան զաաշչաօնս մեր : ՏՐթյի անուս 2. 

«ց - Ջի ետուն արեգական երկիր 
ոչ պագանեք, ն ոչ երկնից ն ոչ ա. 
մենաբոյծ (5) լուսնի : Իշնասո ոս 

առաց : Ե ո ռք կամեսցի էամշբ եր. 

կեր «զաղանել արեգական, ոբ ի 
կերալարանի է ն բնգ ակարուլթնամբ 
անկեալ, ոբ Է բաց դնե զջերմու, 

Թի, ն. միշսանգամ՝ լ Ճեռն Հրոյ 

անգեն աուն ոո զեգեալն , ոբ բնգ 

Խուազութժնամբ անկանի չոր ոչ եր- 

Բէբ կարե զի«ը կարգն անցանել 
առանզ այնոթիկ ոբ բազ աց ԳԸՆ. 

(Խազսն կատարել: Ե- երկնից զեա զ- 

«զազանիցե երկիր , «բ ատով ծած. 

«է շոլ ԷՔԵՆ զփեզկո ալբկեաց աբ- 
ՐԷչը, 6 իբբն զրամար կանցնիաց 
ե խբբն շբուն այ Փաստատեաց : ն 
կամ չուսնի ոը Ո».22 ԼԴ չԲոչե ԼԴ բնէ 

կաթե«ք Է, շիաշթգ պարտ ե 2172 

որագանի/ ։ յլ առին 6Թէ վասն 
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ԱԱ Ն ամազա 
Խուսմիձ թ: ոչ օջ՝ գոթ Հերս ատանք: 
"չ ԷՐԳՒր՝ զր» երարմուն աֆասան ն... 

աաա զի բատ տաբ ոչ նք 



46171 ՎԱՐՔ 8- ԻԴՆԱԹԻՔՅԻ 

զոռգանքլ. «չչիցՆ է. ոչ "րոշ Լ-զո. 
..ջաԼ ՖԽ ԼԱաստաւած «եեւ. 

գանի, արարիչ քրկնի է ԲՐՅՐԻ: է 
գված որջի Նորա զՅիսուս Վերիա. 
տոան «Շոն սոորը » բանի ւ 
Լ աշմարվո» գիտութիւն «խայ է 
ուսումն ստոյգ : լբոստովանի ն. շյ»- 

բանայ ն. յղած «յրապվաի ձլ»- 
Հիթ մեր վարգաարնաու(Թի-ն»: ԱԼ 
ՀելԹառոաաաղ բազում անաառուած 

ութիւն՝ գիւրագ9Թ 
6 (4) ն սեվոյ, ածեալ լյան. 

2. 

աաա «Տր, ոա ԹԵ ոչ` էբւռ. 



ԱՆՑԻՔՔԱՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ, 40) - 
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Փեսա առաաւաֆոցն , ցրռոռ նարե 

«ԲԻՐ «.. Իրաագն» «ռայ: 
Ե» "Ք Հրամանն րուն: էրեք 
որ աաացն Ե(ժԺէ ոչ եղեիյին առտուածք 

Է77 Ս 252 , ՆՊ ոբ զոծեսցե յլո գ 

աստուած ոզ սատակեսցի Տ Սի» դե. 

/ոոսի ԼՂ (Ժազաշորի ոչ էրն մ` .. 2 

Հառանիմ՝ Եթե անօրինել իէ4 ծբա- 

մայեն - վասն զի օրէնքն մել ասեն 

2612 ոչ ռոցես ակն Հծզօբի , Լոչ ե. 

դիցես բնգ բաղում: ն չորի : Տրո»յ. 

էշնոռ սաց « «Քազավ ծանդել 4 

ազիչ արկեք ի վերլ վերց գոր» ' 
Իջոասսիոօ «.սռց - ԱՀԷԽայն ոբ վասն 

Քրիստոսի /խոստովանո«(Ժետնն լե. 

Ֆի ի"՝ գիտեմ ԵլԹե վարձուց առիլժ 

ենի ին4., փան զե չարժեն չճբչ»- 

բանբթ այժմետն ժամանակիս Իան, 

ջերժնալ փառմն որ յայանելոց 8 
է մոզ։ Տրայիաշնոս առտզ : Խնայետ 

Է.բեզ այր գո ն ծրամանաց մերոց 
ծաւաննա ց ալա Թէ ոչ դառնագոյն 

նո ոշանջանօթ տանջեցից «թեց » ԻՐՉ- 

7 ատվիոս առաց: Ե- ով մեկննացե մեց 

6 «Էրջն սի, 
Աա ի անճրութի ւն զամ՝ ծաղրածու 
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կամ սով կամ՝ սուր, , Վեչտք բոմ" մեր. 

կուԹե։ Հաշատամ՝ (Ժէ ռչ նեառթ ն 

ոչ մած մեկնել զես "ք բարն րաչաու, 

Թոմե կարիջե ,.. զվետած. Ելել» 
է որուԹէ-Ֆ Տեաոն մյ: Տրայիա. 
Սոս ամաց « կարծես նԹԵ յյաղ(ԹԺես 

ի4 ԺոշժկալուլԹթնամբղ Քո: Իրն. 

տվիոս ասազ - Ոչ (ռրծեմ:, այլ Հ». 

«ատամ ԵվԺ Է ԺղԹեցի ն ւողլԺեԴՐ , 

մէ Պիտա». 408 բանք (նջ է ք 
մեջ բարեպաչաութեն ն ամբարըչ, 
տոօլթթետն : ՏԸ«շյիչշնոս ասաց 1Ն 

էք զջ»: ն չդԹ«յ» զգովաւ արփեալ 
ն. գութան ի (ոճեղ ալնգեալ ն զգո«. 

չո«Թեամըբ: «զածեցեք է Նելրթնումն 

բանալե.. է. մի զք իշիացն ակսանել 
զգա ամեննեին, ն զերիս «իչ Ը զե. 

բիս տէշքր»-4բ «ա կերից է մի ջոր 
բբցե Բ շե եո Երից անմ | առցեն | 

զվո եժն օբուՐ արժանի ե ։ Սիդի. 

ոսն ասաց: ԵՀ մեք ժիաբանիմբ 

այգ բանի . վասն զի զմեզ զամենե. 
սնան (Թչնամանեաց ծանգերժ (Ժ». 

գառն, ն ոչ Հաւանեհցաւ Հը 

մանաց մերոց, այլն ՎԵՃ. զան ժն 

Ե-բ աան րիա մնեաց' Իջե«- 
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ռովիաաչ Կարոարագբ« ԳրՀշեն»լ 4 զատուած 

տած ոձ(Թնած ֆր») ' . 

ԵՀ շթործ ՝քթլորգի Թու 
Տրայանոսի Իա արիա զի առաջն 
որա զին մաշարքլ,, բանզի՝ վի". 
(1-76 ԼԱ ն ամեռ Նեաաիրոն ԵՀ Բշ- 

Արու նոու արմաֆա իչն 
«ԱՐԻՐ ՑԱՎ րանա «7ՉչաՓ 

«յմ Հարահնաց 84, ոէ լԹւրե» 

իո 

է. ւ ԷՆքրբար Բար ձիս առոզջ ճն 22 
Թ. - «իջ (ո«ք «ինապես 624 
մած այսու ծնճմ: Բոյ չառնն:", 
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ն շչ զկննտյս զայսցանկ Հոգամ՝ 
Յ(սուսբ Բրբտտոսի անկամ", որով 
«փթ`յ Էս զիվնանավ Էզեյ : 8Ր«յի». 
Խառ «առսոց - ՃԶ. (րոջ Եար ոռու որոնգթառ, 
5-7 Գիզասոիւ անա: Իգնտավոծ 

- Արջ ն գու ԸԲո-. 
ամա, ոլո ն ՀՐՏ այանն»: Իջ. 

Յոյժամ` բարվացնալ գայի». 
Խո, զո Էա ն ասե»: ՋիԻչնատիցս՝ 
ոբ «առաց յինքեան օՃել զ այնոօչն » 

Հրամայեմբ կապել, ն. այեպե» 'ք 
26ոՆ զինութթաց աանծել բ 4ՆՖ չբա. 

«ւԹեսնն ի «եշիլ է. Ը Առ» 

ԵՀ չունալ զզեզե«Ֆ բոյն «բողյն։ Տ. 
ֆաս. բեջուլթի ազազաքնալ տանր ̀  



Բաշ) գոլը մրոզշաով 
ԼԷՆ2ր , փ ծի է 11Ֆն Հո«մ՝ գեչ 

դոզան գ (ԷՆՑլր։ ԾՇծագ չօժաբած. 

Թեամբ այնուծետե. ճ ոլոռվինո... 

Թեա, ն. ցանկութեամբ «ր ի չար- 

չաբանա` իջեալ ՍԱնաիոթե Է Սելե- 
կիս, անափ Ֆոաւծթ» ն Փամ առը. վ 

զճիւոնաւոց բազոգբն անգե բաշ 
զոժ" գայ ուգաւգրո գեղը էջեր Ր Նոթօֆն 

ն, Ֆա աշբայխաւվմ եամբ: «Բուվլժայբ 

էլ Թթ թանջի նզծալ ծլքն լոոռա. 
Քագօյն աջափերողթ «րբայ «.ռգթե 



ՍՆՏԻՑ ՔՈՑ ՀԱՅՐԹԱԳԵՏՆ է6ջ 

Իան թա զոմն ավիցե է՞ր -- 

աԼ: ե վաղվաղակի բ 1նռն գազա, 
Բ քրեշյԹ յաչխարծես եզնալ՝ 

լ էրա .... Էրծշայն կոնտուր 

նզի գենով ամե յուն «յեչաց 

Քրիս» 

վասն նաթ» ո ԿԹՎԱ Տոր: 1 
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կբձչթ ԷԹն բազոար զո«Թբ «էրջ 
ոթ ի Ֆոջան, զփոյԹ Խորա-ոթ Է 

ԼՂ զյսժաղրու(ՉիշՆՖ լո«Փա. 

Ֆինն, վասն զի գուռն բորի Բ»- 
Ցնալ ճբ Ֆոր», ն. լյօժարուԹիՖե. 
րորաիրթաու Թե ան: Գրծթ այֆոսծն.. 

ան աղաչելով զամննեսնան, զի մբ 
Խոլ Բարե աոա ֆոս ԱՆ ան լո». 

փանիչ ոբ լԷնիցի : 

ԹԼ «պես առ» ԷԼԵԼԼ3ԻՆ 4»-«Վ/յԷջ»«շ 
ՓլԷ»ց «ռաբբն՝ իարՓեշած "է ՃԱՐԻ»: 

իջասլոս՝ ան առա «ծայքն 

աստու ածաղզգնաա ԱվեԵծու( Թան Հօր 

Բարժրելը/, Տոր Յիտութի Քրիատոսի 
ժիածել որզան իչրց/ ։ Է1Եզնյ« ՉԷ 
(ոՀթաւոթելըյ, ն սրբեցելԽ կամք այ: 





եկ ա 
դ ն 

եր 
317 : 

լե բ: ո լ 4 յ Ա, 

Ւ 

մարմ մ ագո փարն 

բաալբո-զքբ մոաւնն, ւ լոմ 
«ոբ. 

է. 
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առ Նխոռուծ , շե Է 7 ծագեցից . 

ոչ երբե.թ ախն ձե ցարութ ընդ ոէ. 

մեք նչ Գայլը ուռում ք: Ե: րը 
Էս կաժիմ՝ Ղոշյն Հաստասոել, ոբ Հել 

ուսան 6. ն այլոց աատուիրեթ, 
ժիայի յժ խնզրեցեթ ինճ ներքոյ ն. 
արաաթոյ, զի ժի առացից միայն, այլ 
/. չատարեցից ա ոչ անուսթնք ցօյգ 

«իայե քրիստոնեայ, այլ ն զաայց» 
զե Ե(ԺԵ զոյգ, ն անուանել, կամիմ 

/շ չատարել, ուրօյն ժամ` Հոտ ոաա. 

Ցեաբ բարե ժ լինքլ, յոժամ"աշիոար- 
Հի ոչ նրնիմ: «չ ինչ Քբնծլ բարոոթ 
Է, Քանզի տեր մեր Յիշուս Քրիօաոս՝ 

որ ի որին 6, մանաւանդ էրեք - 
ոչ Հբոշսլուրանաշգ գործ , յլ ,Եծու, 

Թե.թրիսառնքուլՅ է յորժամ" առնացի 

դեցնեաց ն. պատուիրեսր ամենեցուն 
ԵԹԵ յօժարութի մեռանիմ` վասն 
1Խոոուծոլ, միոյն 2:23 դուք ոչ ար. 

ֆորուցութ» ազաջեցՐ ճեց մբ բնգ. 
փայրոշծար (5) 2նամ ցուցանել յլ», 
Թ՞յլ «շուք ինձ գազանակուր լինել. 
որով ՛ «լատածել 74 |Լնատուծոյ ։ 

ցորեան նմ նս Նխտուծոյ ն Ժանեզբ 

թ .Պ` 
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զազանաց ազացեող (ընի, զե Ճգ 
: Գզոթեջոճթ ամի ու -2 

էմ, է ո գործա «եռբից 
տղաթաթադլթոււմը: գոց ՝ ՄՆոած«ծձ օյ ոչ. 

6Թ4 իբրն լԳնարոս ն զգաւզո» 
սամ :4նց քանզի Նր» »- 

օրն աղըթ Ն. 1ա-բատատբարտ « 

ազապբ չն. Էս ,բֆչն ջոյժեՐՓծառայ՝ 
այլ :1Թ0 մեռալց , աորոաո -ցվառւշի 
Վրեասասի "զի աՐՆԵ ԷՀԽԳՀԼ5: 

է. նբոլեովի« 
նս ԻՆ, բ նոց» 
ես աւնչ ն. թագերը արգի 
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«բոա տաղխգրճալաաննոագ(՝ ծա, զիոնասնա 

գաջանաց՝ շր «րատրառատնալ 2Ֆ 
884, ջոր է ազոլչթա առնեմ՝ ջի արագ 

Վեըվաաըաոգի 

ոջ. Հմ Խորը փ Խոս , «յլ6- Բոն. 

դրանից Թէ ն եզրա «չ քամնյին ։ 

աղան 

Լ. ամննայն մարմնաց, ն աաննան 

չոր ոոթանգք նփեսցնն է վրա մմ: 
ՎԻշե զի ոլա 
Հե, Է..«, ԱՒ Աաաաաիո ոէ Ժ«վ- 
«էնքա «յարին -.բ«« 3 նձ մեռ». 
լ. -Է Քրքրաոս Յիաուտ , քան ի. 
բել նւ: նրցթի, շես Բնջրեմ որ 

մեթ մնտտաուն , զեա փվամվխր որ 

Բաո վ երու ւԾՊուելն մեր Հ«. 

"6 
Է 
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անալ ց Է եր» Թար«Քի-Ֆ Հ. 
ար վ ոաի Ն» Կա-ան Ա 2 

չարչարվեց | 
աւր էշէ"Ն չբ արձի» այո". 
բէՏ ոփչաակնլ նամի զէ», ն զիր. 
Հուդ |եՐ որ աոո Լաաաւած` առա 
գնել ֆոնայ, «ր 45 որ ք ՀՔջ 
«զՆա նմա, «յլ մանաւանգ յլո" 
Իրար թա Լրա" ԻՎ 

բ«Վ գրես Հեր, ալ. աՆ Ի 
Ր անմնանեա մ 1 ն. անցամ՝ վիռածել : 
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ԽՐ ցոնությւն ի.Հորմ է. է չեր 
Սի» ուր «րէր, , Տուր կէնգանի է 
քշռուն է յէ». Է 'է էրբցյ ԷՐազաւ 
պանե ն. ասե ԵԹէ Էկ տս. Ֆոռյթ « ոչ. 

միոնկառՐ Հարավանագաե գներ 02 

5էն Լ'ոռուծոյ եննչամ՝ րե «րւ 

կեն Յփրուսի Վերլտաաք նռնա 
զաւակն ԴԿուԹի « ն բմնգելո, արետն 

ւ Փոթա բաղձամ: որ Է ածր անազատ. 

լոն ։ Ոչ. նա կամիմ բո: մոաթգքան 

կնաչ, ն այգ եղեցի ԵԹԵ գոզք կո- 
«իք արդ կամեցարոսք, զի ն գուբ 
աեութի-Ֆ գառներ - զոր 'է 48. 
որն սակաւ. Ֆչանազլրացա Խոգրեմ՝ փ 

Ճեւջ, չնործեցեր ինձ - յայտնեաց: 
ղայ Ճեղ. Յիսուս «Քրիստոս ԵԹԷ 

շշմարքո" ասեր, «նչուչոո բենրածն , 

րով Հոյը: մեռի - Բնգբեջնր վառն 
էր, զի դինջ: Լջ մեորքնոյ «չ 
ջբեցի Հեզ, այլ բոռ Գողչոյ է բառ 
ըամագն Արոուծ օյ « եթե չարչաբքե. 

5:17: 1» Է 8ԹԵ կամեցարոզք : 
առա ԵԹՆխոտած զաանիցիմ՝ ույտ 

Է ԵԹԵ աատնցեք զիս: Յիշենք ւյ- 
զօԹ»- 4եր զեկեզեցին Ասոր Լորշոց: "բ 

ակա ԷՐ այսուծետն. 1Արոոո«- 

12 
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ֆով շովուր. մեյն Յիսուս Քրիս. 
առա այր ալսսսցե նմ ն. սէր 4եր: 

այլ Ժո ամաչեմ կոչել զիս զոբ էնու 
Ֆոնք, լի չն արժանի, վասն զի 
րշնր 1 Ֆոցա է արուգ, «յլ ւյո«- 

Դեջեաց, որք ըդկաղան զմեզ յշնուն 
Ցիսուշի Քրիստոսի, ոչ էբբն զո. 

Ջեր: թանգի որ չեր ինձ անք բո 
մարմար ազառվարձի՝ բո չքա. 

րն .քոոլորի յոոոացեին  Գրե:՝ 
այո ձել բ Ջմրոնը բ 4նսՆ եղին. 

աազւոց որբ ն արժանի էՖ մեծի ն. 
բառութնան ։ Ի ընդ իս Ե-կր»ծոս 

Ցանվաղի աուն, Հանդերժ «յլովքն 
որթ նփիի ըն քո Աթորոց ,բեչն 
ի Ֆռոժ'ի փառս տուծոյ»: ճաշա. 

տամ" եթէ գիտոք գուք, որոց ն ազգ 
զմշտառորութիչս քմ: 

«բաթցի ամնննբնան արժանի ճին 
Նաաուծօցյ հ 46զ, , զորս հ արժան է: 

Ճել ամա ամենայնի Փանգուցանել : 

ԳՐԾի 4Բջ զայդ յառաջ քան ջինն 
կաանգացն ԱՀենանի ամքու։ Ո՛ղջ 

ներո 
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լերուք Վեեչն 'ք վազեն 'ի Համբն. 
բուԹիւն Յքսուսի Վրիստոսի : Ա. 

Գնջակազմեալ այնու «րինափաչ 
որպես ն. կամեր ջեզյարան օխ է 
Հ««մ՝ ի Հեն ԹղլթԹոյն, Թեման ոչ 
կամէին , «առներ «այնու Փեն աւե. Հ Մոմ. 

փ շրոնք 1 բառաջակայ ուզին լխ. 
Ղոյը փանամանդւ Ում չտանի ն ն" 

զքթուոբն զթրիտտոսարգեան Ժա 
«հանել իճազոն / մեֆՖ.,թագոյքն Հւաձի:. 

չի րինի գազանացն ճնրավուբ 
նջեալ՝ տրդարուվթնան պտավագն ի 
Ճեռն այապիսի Ճզնուլմեանցն ար. 
Ժոանսացի : Ե« Փառսնալ (2 Տբովջա , 

ն իջնլ Է Նոր քաղաք, ն անով ք. 
ՎԱՐԱ ոջ:ց Բազար ն Ընդ ամեն շն 

եր 
Հնանակց ընգ ցամաք, մինչե անցա՛. 
նել Ֆորա ն'ք ծասանել, Խմայնպի- 

դոմնոս թաղաչք առ. ծովեզերգբն ուշ 

անդ զսթնալր նաշ. մ, զաբ բնգ Ն. 

դրին ամար ածեն չ Փատաթնվլը 

Ց տիշրավանն, «նջաննր ն. Ըն. 
բւլիս բաղոան - ն էրբն էրեն Պ»- 
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ազուջոս, նա կամեր ելանել ն բնչ 
ջշաւիզան դետալ Պաւղոսի, այլ. անկեալ 

զնոքօք բոնութիւն ուժգին Փողմոյ , 

ոչ տայր Թօյլ նաշին լ յառաչիկայն 
խագալ: այլ «նգրեն ընգ կրուկն բե. 
ԸՇԸ : Ե«- Խորա հրանեալ, զսէր հղ. 

բոցն «ր "ի տնեղիան յայնոսիկ էին, 
արնով նս անգանեք առ. Խոռքօթ ՀԵՇ. 

ոլո զինեալ զօրն ողջոյն ն. զգիչերն 

ամենայն աջողակ ողմոյ, զառ աջի 

հգետալ շշանաաար ն վճարեին մեջ 

ակամայ « աան զի մորմրքեալթ ճաք 

անջատումն արբոյն փ ա 274ԱՆ7/1 Սո. 

բ" աղօ(Հթն թնգ ելտենին , վասն զե 

փութայր վազմաղակի Հրաժարել 
Մմաշխարծես, զի Ժամանեսցե աո 

տերն զոր աիբերն 4 ԵՇ 4ասնալ այ. 

ՖԹածեն, ի Հանգիսոոն Հծառմոյեցող 

օրում` Լ ոզն մթ ճջ լ՛ վախճաշ.. 

Ֆել, զինուոբբն ատատամանին վառն 

Մամելոյն , ն. չող ծառուցանեին ՄՀ 

վերայ «բբոյն : իսկ սուրբելյօժարո«- 
Թեսմբ անր տազնապողացն , ն լյոո- 
բույնալ անատի ընդ առաւօան ի 
եղւոջեն ԱՁ Լոչեր Պրոտոռ , ճա. 

տածնալք նզրոորց ։ բանցի լուխալ, 
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քր Փամբաւ սրբոյն ն գոյին ընց 
առաջ մեծաւ երնիւզիՀ ն. օրա. 

ԵութԹետմբ: ուբավ: մին, զի արժա. 

իէ լինքին տեսանել զլթրիստոսա. 

զգնացն 4 ԵՇ երկնչելն զի փ մած ե. 

կեալ եր «յնպիսի այր, ն Ֆա սլա. 

աուիրեր փ լխազազութեպն կալ տ. 

մենեցուն , այլ նոքա յոյժ ճոսյին 

ջերմութեամբ վասն նորա , Է. կամե. 
է» դարձուցանել ամբոխն : զե Ի /Վ 

Խնդգրեսգեն կորուսանել զսուրբն : 

իսկ նոս» գիտացեալ Հոգւով զեռր. 
Ցուրդս Խոցա . ամենեցուն ողջոյն 

տաունալ ն. Բնգբեր Ֆ Ֆոցանե զՃշչմո. 

ԸՐԷ» սերն, ն. առւաենլագոյն նա քան 

«թ ղԹոցն բոսնա Խեր Ընդ Սոսա՝ հ 

Փաւանեցուցեալ ԹԷ չե նախանձել, 

փութացելով առ. Տեր « այնպես ա. 

ոլա Փունր եգեալ ճանգեր4 եղբարըբ 

ամենէեքումբք աղաչեր զորգին ՍՆԵ2 

տուծոյ վառն Եքչեղեցեացն , ն վասն 

դաաղարիան Ճալածֆանացն , ն. վասն 

սիրոյ եղբոբց որ առ. միմեանս 

ՓութԹայ այնու ծնան մրոանել փ անե. 

աարանն , ն եկեալ փ մէջ ամբոլնին 

ասեր այաղպես : Արբ Հռոմայեցիք.» 

ԻԲ 12 
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անսողլթ Փածղիսիս այսորիկ, ոչ չար 

գոզծֆող աղագաւ, ն ռչ վասն մոա. 

աու Էրիթ զաս 1րս կրեմ, այլ 
վաս բարեպաչտութնան , քանզի 

Ցորնան նս 11ատուծոյ, ն. Ժանեջք 

տազահացն մարի, զի նդեց Հաց 
ռուբբ: Եւ զայս Ֆոր ասացեալ այս. 

դես, զազանացծ վայթնննաց արկա. 
2242 զհւթ աֆաստուտծ դածիշլքն . ե. 

բեԹացզեալ երկու առիշւձք ՀծերԳուիծ 

Տա .ճ Ճախեցիծ զսուրբ միոթմին 

Ֆորտ 1 Հեռյբ պանկութիշՆ Ֆորա 

բո ատտուսծՖեղէն գրոյն որ ասէ: , 

ՓԵԹէ Տառկութիւն արգարոց Ընդու 
Ֆի է. քանզի կամեր ԵԹԷ Տախետ. 

58 ի գազանաց, ն ծանր լիցի եղբարց 
ամողիումն ոսկերաց աե որալես 

Ժաւաֆագոյն գրեաց ի ԹղթԹին յայ 
ւմ 2 արարեալ զցանկութիւն է՞ր, 
ՆՖոյնովնա ն կտտարհաց Արտուած « 
քանզի Ցախեալ գավանացն զամե, 
Ֆայն փարմին արբոյն , սակաւ 172 ի 
մեծ ոսկնրացն Թոդին » զոր Մետ 

այձորին տարան ԺՍետիոք Բ" 2:22բ , 
Փզահժ անծամն միոցո (մ վեռյութիՀն 

Հեր չաց սրբոյ Խֆնզեցւոյ Յեացետ: 
-՞ 
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Բայց ի ժամուն Ժողովելոյ եզբարց 

սթբոց որ ի Հռոմ՝ Էին Բորոց ն. գրեաց 

էկ քրածելին, ի ր արանիչտ 
լենքցիծ Խոր Բաբի աւացարկո«ւ 

Թեանն բարձին զնչխարս սբբոյծ 
եդին առանձինն ն, տեղւոջ մջում", 

ժորոսԻ պատածեր Ժողովելոց 7 
մբասին օրծնել զննտաուած ն զրր- 

գին միածին Լ. զսուրբ Հոգին, ի 
վախշճաֆի եպիսկոպոսին սբբոյ ե 

Հիայի քանզի յիշատակ արգարոցն 
դգովութեամբ 6, առակախօսն ա. 

ազ «ն. մինչդեռ. մ/ք զցայգն մեծաւ 

արտասուք Հանեք , Ը սաեպ ստեպ 

ծունը նդնալ աղաչիաք զՏէր խն. 
շրուածովբ ղի մեիԹարեսցն զանա, 
բուԹի-նս մեր, սակաչիկ մի Նիրչե. 

ցաբ - է. ածա ուի անք տեսանէին ղե. 

բնելին զե փիարէրՖ զմեզբ ամենն. 

թումբ «ո ոմանք դարձեալ անսա. 

քի» զի ընդ մեզ յաղօթս կայր, ն 
այլբ տեսանեին ղե կայր առաջի 

Տճառն, ն զբիրանն ջաջքր իբրն ի 
մծր աշխատութենեք եկեալ ն նի» 

անդիման լինել։ Ե- զայն ոնսհթլ. 

մեծաւ ուրախութեամբ լնուին ա- 

թ" Վ 
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մննեթնան , իմացեալ զբարի ն զգար. 

մշսնաղլի այրոնութիւնն , ւ նքանեին 

զամենագով սուրբն : 

Գործեցաւ իրս այս լլր"ռտջ բան 

զինն կաղանգացն Յունուվարի : Գի. 

12 զնոր ա վլայուԹիՀնն Երանի» 

հողիսկոպոս Ղունգդոն քաղաքի «այլ. 

Լ4 զԹուղԹ Խորա Միչը այսպես: Ա- 

սաց ոմն փ մերոց որ վասն վլոյոՀ. 

Թետանն Աստուծոյ գատապարոտն.., 

աշ գազանաց՝ ԹԷ ցորեան եմ Լա- 

ուծոյ ե. առտամամբք դազանաց ա. 

ղամ", զի ազ սուրբ գտայց « ն. զօ. 

ղիկարպոս Եպիսկոպոս զմիոնաց-շոց 

քաղաքին ՄԺեչե զայսոսիկ է ԹղԹին 

զոր փիլեռեցՀոցն գրեաց ։ ԵՀ ազա- 

Հեմ՝ զձեզ զամենեսեան ծաւատնել ն. 

Ճշնել, է. սատնալ. զծամբերութի ն 

զոր տեսեք աջգք 4երովթ , ոչ միայն 

մերանելչոյն իգնատիոսն այլ ն 

այլը ամենեսեան սուրբա որ Եզեն 

փ Ճեզ, միու ածեալ 222 Ն 2 Ընգ 

վայր էնչ ընԹացան Լ բատ ֆ զուր 

վաստակեցին , այլ »աշատովթ ն 

արգարութեամբ: վարեցան չ զի Փաս. 

են լ ոստազելոց բաբութենանցն , 

`. 
ի 
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զոր ոըզատրաստեաց Խոզ փրկիչն 

Ցիսուս, որում` չարչարակից Եդեն . 

«քանզի ոչ այժմու Ժամանակի չյ»- 

ւիտնտնս, այլ զՔրիստոս սիրեցին ի 

ոբ վասն նոց մեուաւ ն յարեաւ: 

Նոսքնցաք առ 4եցզ ն զԹուղթն զոր 

Իչնատնայ , որպես Խե սզառտուիընաց 

մեց, զոր են ԸնԹերցեալ Ճեր գիտեմ` 

զի ոյժ օգտեսջիք :-- Այն ինչ որ 
վասն սրբոյն Իջնաոն յ ն վկայո«. 

Թեւան նորա մինչե. ցայս վայը «ւյոոջորւ 

դե զեպիսկոպոսութիւնն նոքա ԼԵ. 

սվզռքու Մետ նորա ծերոնեն : ն. Միչ»- 

առավ Սորա՝ աստուածասիրի ն. .. 

աբինռյ Խածատակին Խշնառիու. 

ռի՝ 'է Հբոտից ամառյ որ օր մուսոն էչ 

ժայ արարաք ն 4եզ զօրն, զե ի 
Ժամանակի վլայուլթեանն Ժողո. 

վել. Փաղորդեսցուք սիրոյ ն. առա. 

«բին-ռյ Խածատակին ն. ՎԼթյին , որ 

կոխ եաց զխայլԹոգա սատանայի ե. 

քատարեաց զ. թրիսատոսասեր ն. զյան. 

կալե բնԹազս է-ք «Քբիսոոոսիշ Յի. 

աուսիւ ստերամբ մերով, որուսի' իադբ 

ձանգերձ ծՓարբ ն Հոգւոմխ որբովԼ 

մաշիտնանաւյաւիտենից » 1.1ն։ 



ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆՔ 

4 Թուր Գղշ-Կեի։ 
9 Միս օր: սլարնբաղմասԷր լամ ԱՂ 
(ոլա չ 

եժ Մի.« օբ: ամնեաբոյծ: 
կ Մի«օ օր" Դլոաձայը : 

8 Միշա օր ԸնՎաբաաաբ ։ 



ՑՈՒՑԱԿ 

Գաամ»ւթլի.շ, սրբոյն Յակով, Բո Մծբնայ Հայրապետին . 5 Վրթ օրբռյն Ի/«րիոնի ՞ . 09 
Վրթ «րբոյն Իջնասոիոշի Լե. աիռ այ ծայրապե տին. 5 « 14լ 





(ՕՕԳ|Շ 

Ղհւտ 15 4 Ջւէ2| Շօք7 օէ ՁՃ Եօօէ 1հճք Խ/ՁՏ ք1ՇՏ61Խ6Մ էՕԼ ՔՇՈՇՒՅԱԾոՏտ օո ԱԵւՀո7 ՏիՇԽՇՏ ԵՇԷՕԼՇ 1է /ՃՏ ՇՅԼՇՒԱԼ7 ՏՇճոոծմ Ե7 ՕօՕօջ)6 85 քճոլ օՒԷ 8 քւօյՇօէ 

10 ո2Հէծ էհօ Խ011մ՛5 ԵՕՕԷՏ մւՏՇՕՆՇՐՁԵ)Շ օոհոծ. 

ո հճտ ՏԱՐՄԽՇՄ 1օոջ Շոօսջհ էօ ԼհՇ Շօք»ոջիու էօ 62քած Ձոմ էհծ Եօօէ էօ Շուօր էհօ քսԵնօ մօոուո. Ճ քսԵենԸ մօոո ԵօօՒ 15 օոծ էհճէ ԽՃՏ ՈՇԽՇԼ ՏԱԵյՇՇԼ 

էօ Շօք7 ոջիլ օք ԽԻհ0Տ6 16941 Ըօք7ուջիւ 16ո հոտ 64ք1-64. ՊՄհՇէե6ւ 4 ԵօօՒ 15 ւո էհՇ քսԵնխօ մօոուռ ոճ 7817 ՇՕսոՈՒ» էՕ Շօսու. ԵսԵնօ մօտճւո ԵօօԷՏ 

416 ՕԱՐ Ջ4(ՇԾՁՆՏ էՕ էհՇ քճտէ, ԷՇքւօտօոնոջ 4 ՃՇ ՕօԼ հւտլօր7, ՇԱԼԷԱԼՇ ձՁոմ Ճոօ1օմջ6 Լհճէ՛Տ ՕԷԼՇո մւէհՇսի էօ մմՏՇՕԽ6Լ. 

(2:55, ոօէճնօոտ ձոմ օէհծո ճւջյոճիճ քւօտօու 1ո 1հՇ օոջւոճ| ՄՕԼստծ "11 ձքքծու ւո էհւտ ՈլՇ - Ճ Շուոմծո օՒ էհւտ ԵօօԷ՛Տ 1օոջ յօսոոծ7 հօտ էհօ 

քսԵնտի6ո էօ 4 ԽԵւու7 ձոմ հոճի7 էօ 7օս. 

ՆՍՏՅՏՇ Ք01Մ6Շոոճտ 

00916 15 քւօսմ էօ քճուոծո Խլէհ հԵւճււ6Տ էօ մմջ1126 քսԵհօ մօտոճւո տ2էտոոլտ ձոմ ոճէ6 էհոտ Մ1ՎՇ17 4ՇՇ6ՏՏ1Ե16. ԵսԵնԸ մօոուո ԵօՕԷՏ ԵՇ|Օոջ 10 էհօ 

քսԵնօ Ճոմ ՃՇ 816 ՈՂ61617 էհճլք Շստօմճոտ. ԻԱՇԽՇՐԼԻՇ1ՇՏՏ, էհւտ ԽՕԼԷ 15 ՇՃքՇոտԽ6, ՏՕ 1ո 01մ6ո էՕ օք քոօճոջ էհւտ ԼՇՏՕԱԼՇՇ, Մ/Շ հճՄՇ էՀէ6ո 51էօքՏ էօ 

քոօԽճու ՁԵստօՇ ԵԽ ՇՕոո616181 քճրէլ6Տ, ւոօնճոջ քոշւոջ 16Շհուճճ| ԷՇՏեմՇեօոտ օո Ճսէօոո8էօմ զսծոլոքջ. 

Ֆ/Շ 8150 85Տէ Լհճէ 7օս: 

Է. Մ/ ճն: ոՕո-ԸՕուուճիԸԼ61 մտ6 օ/ Լիճ 165 Պ/Շ 46օՏ1լջոՇմ Ծօօ91Շ 8օօԷ Տճուչշհ էօ ստ Ե» ւոմամԱՅԱՏ, ձոմ ՃՇ 1Շզս6Շտէ էոճէ 7Օս ԱտծՇ էհծտծ Ո16Տ 101 

ք6ոտօոճ|, ոօո-ՇՕոոո616181| քԱւքՕՏ6Տ. 

Է. Մշ ճւո Ծու ճաՕուճէ64 զածոչնեւջ 130 ոօէ Տճոմ ՃսէօոոՅէ6ճմ զս61ւ6Տ ՕՒ Ձո ՏՕԼէ էօ ՕՕՕջ16՛Տ 57516: Լէ 7Օս 816 ՇՕոմսՇԱոջ 1ՇՏ68-Շհ օո ոոճՇհւոծ 

է՛Ձոտ1ՅԱօո, օքնեՇճ| ՇիճոճՇէ61 ԷՇՇՕՏունՕո օք Օէհ6ր 81685 Մ/հ61Շ ՁՇՇՇՏՏ էՕ Ձ 14156 Ճռօսու Օէ 162է 15 հծլքէն|, ք1ԹՅՏՇ ՇՕոէճՇԼ ստ. ՄՇ ՇոՇՕԱՐՁՏՇ էհՇ 

ԱՏտծ օէ քսԵնօ մօոճւո Ո 2էօուոլՏ էօ էհՇտՇ քսքքօտ6Տ ձոմ ո8Մ ԵՇ ՁԵԼ6 էօ հծ)ք. 

Է. ԽՈճւուճւո ճ1ուեւմւօո ՛Լհծ Օ00915 ` ԽՅԵՒՈՅՈՒ՛՛ 7ՕԱ Տ6Շ օո 6ՁՇհ 816 15 ՇՏՏՇոեճ| է05 ւոէօոուոջ քծօք)Տ 8Եօսն էհւտ քոօյ6Շէ ձոմ հծլք ոջ էհօտ հոմ 

Ձ44մեօոճ| 21611815 էհւօսջի ՕօՕօ91Շ 8օՕօԷ ՏօճոՇհ. Ե1ՇՅՏՇ մօ ոօէ 1ՇՕՃ6 1է. 

Է Խ6ճ6ք 1 1Շջ41՝ՄհՅՇԿ6Լ ՆՕԱԼ ԱՏ6Շ, ԼՇՈՇՊԵՇ- էհճէ 7օս 816 1ՇՏքօոտւԵ)6 էօ: Շոտաւոջ Լհճէ Խոճէ 7Օս 816 4օլոջ 15 16941. Օօ ոօէ ճտտստ6 էհճն յստ 

ԵՇՇՅԱՏՇ 7/Շ ԵՇԱՇԽՇ Ձ Եօօէ 15 1ո էհՇ քսԵնօ ժօոճմո էօ ստ6ոտ 1ո էհՇ ՄՍուէօմ ՏէճէծՏ, էհճէ էհՇ Խ/օՌԷ 15 8150 1ո էհՇ քսԵնօ մօոճւո էօ ստ6ոտ 1ո Օէհ6ր 

ՇՕսոԱՂ6Տ. ՊՄհծէհ6ո 4 ԵօօԷ 15 Տե ւո Շօք7ուջիք ՄՃՈԱՇՏ հօտ Շօսուտ էՕ Շօսոնյ, Ձոմ ՃՇ ՇՁո՞՛ւ ՕԷՇՐ Ջս1մ2ոշօ օո ԽհՇԼիծւ Ձո ՏքծօւիՇ ստօ օՒ 

Ձո7 ՏքՇօլՈՇ ԵօօէԷ 15 ՃԱՇԽՇՄ. Ե1ՇՅՏՇ մօ ոօէ ՃՏՏստ6 էհճէ Ճ ԵՕՕԷ՛Տ ձքքօուճոշծ 1ո Օ00916 ԾօօԷ ՏօճւՇհ 6ճոտ 1է Շճո ԵՇ ստ6մ ւո ձո Ոճոոծք 

ՁՈՄԽԻՇԸՇ 1ո էհօ 7օՈԱՄ. Ըօքուջեք ւոհղոջծտծու ԷճԵւհէ7 Շճո ԵՇ զած ՏՇԽՇԼՇ. 

ՃԵօսէ Շ00916 50օ0Օէ Տճ2ԻՇհ 

(009165 ոուտտլօո 15 էՕ 0-Ք8ուշ6 էհօ ԽօՈԱՄ՛5Տ ւուօոոճնծօո ձոմ 10 ՈՅ25Շ 1է սուՄօտձլի7 ՁՇՇՇՏտւԵՇ ձՁոմ ստան |. (Օ:0ՕՕջ1Շ 8օօԷ Տճուշհ հծլքտ 162465 

ԱլՏտՇօն6Լ ԼհՇ ԽՕ11Մ՛Տ ԵՕՕԷՏ ՃուլՇ հծլքւոջ 8սէհօոտ ձոմ քսԵիտիծոտ ՈՇ4Շհ ՈՇԽ/ Ձսմ.ՇոՇ6Տ. (օս ՇՃո Տ68ոՇհ էհւօսջհ էհծ խ1 162 օէ էհւտ Եօօէ օո էհօ Խ6Ե 

ՁԱՈՈոէԷԾ: / /ԵՇօՀՏ.ՕՕՕԳ16. ՇՕՊ/ 


